
TYDZIEŃ X.  19 maj 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między 

niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota 

Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „W PŁACZU NIE MA NIC ZŁEGO”. 

 

■  Zestaw ćwiczeń porannych, który zwiększy sprawność fizyczną dziecka,  

      ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz rozwijanie współpracy. 

1. „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło osoby dorosłej.: „Kotki na 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


parapecie” zwijają się w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy usłyszą 

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

2. „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na hasło 

osoby dorosłej, dziecko przetacza się w jedną stronę w taki sposób, by nie 

wpaść na jakiś mebel. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

3. „Tydzień” – dziecko stoi na dywanie, nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia.  

4. „Wahadło” – dzieci stoi na dywanie, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

5. „Głaz” – dziecko siedzi z innymi domownikami w kole w siadzie skrzyżnym. 

Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak 

najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego  

w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść 

wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Przypominam, by dziecko 

nabierało powietrza nosem, a wypuszczało je ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■    „Dokończ zdanie” – zabawa podobna do wczorajszej. Wykorzystamy zdjęcia 

przedstawiające osoby w różnym wieku i w różnym nastroju: 

 

                



                           

                          

                             

 

Wszyscy domownicy mogą usiąść w kole. Jedna osoba losuje zdjęcie i tworzy 

zdanie: „Jestem… (tu wstawia nazwę emocji widocznej na zdjęciu), gdy….”  

Każda z osób, która mówi o swoich uczuciach, powinna zostać wysłuchana, a jej 

wypowiedzi nie należy kwestionować. Każdy może czuć się inaczej w danej 

sytuacji. Zabawę można przeprowadzić z wykorzystaniem słownictwa języka  

angielskiego: 

szczęśliwy – happy,  

smutny – sad,  

dumny – proud,  

rozzłoszczony – angry. 

 

■  „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – słuchanie utworu  

i rozmowa na temat jego treści. Podczas słuchania utworu postarajcie się 

zapamiętać, jak miał na imię jego bohater. Jaka przygoda mu się przytrafiła?  



Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie (fragment)  

Renata Piątkowska  

– No, Łukasz, co z tobą? – Babcia podeszła do wnuczka, który zwinął się 

w kłębek na kanapie, i pogłaskała go po głowie. – Babciu, przecież ty wiesz, że 

ja się nauczyłem tego wiersza. Umiałem go! Jeszcze wczoraj mówiłem go 

z pamięci bez jednego błędu! – To prawda – przyznała babcia. – No widzisz. A na 

występie, gdy przyszła moja kolej, wszystko zepsułem. Początkowo szło mi 

nawet dobrze. Gdy powiedziałem jedną linijkę, zaraz wiedziałem, jak zaczyna się 

następna. Aż doszedłem do miejsca, w którym Słoń Trąbalski pozapominał 

imiona swoich dzieci, żony, a nawet własne. Wybrał się więc do doktora, 

adwokata, szewca i rejenta, lecz nie pamiętał, o co mu chodzi. Powiedziałem 

słowa: „Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, może kto z panów wie, czego 

chciałem?”. I tu koniec. Nie wiedziałem, co dalej. Nie mogłem sobie 

przypomnieć, jak zaczyna się następna zwrotka. Zapomniałem, jak się nazywam. 

W głowie miałem pustkę. – Widać było, że Łukasz bardzo przeżywa swój 

nieudany występ. – Wiem, że nauczyłeś się tego wiersza, ale dopadła cię trema. 

To się zdarza nawet prawdziwym aktorom na scenie – pocieszała babcia. – Nie 

wyszło mi z tym wierszem, ale największą przykrość zrobił mi Witek – rozżalił 

się Łukasz. – A co on ma z tym wspólnego? – spytała babcia. – Witek 

przepytywał mnie z tego wiersza przed występem, a potem siedział w pierwszym 

rzędzie i miał trzymać za mnie kciuki. I kiedy na scenie zapomniałem, co mam 

dalej mówić, na sali zapadła cisza. Przeciągała się coraz bardziej, a ja byłem coraz 

bardziej przerażony. Szukając ratunku, spojrzałem na Witka. Myślałem, że może 

mi podpowie, jak zaczyna się następna zwrotka. A wtedy Witek zaczął się ze mnie 

śmiać. Pokazał na mnie palcem i zawołał: – Mówi wiersz o zapominalskim 

słoniu, a sam zapomniał, jak ma być dalej. Łukasz Trąbalski, zapominalski! Ha-

ha-ha! – Witek śmiał się głośno i złośliwie, a razem z nim cała sala. Ten śmiech 

słyszałem nawet za kulisami. Nigdy mu tego nie zapomnę. Przyjaciel się tak nie 

zachowuje – stwierdził Łukasz z żalem. – No cóż, jak mówi przysłowie, 

prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ty, będąc w kłopocie, zawiodłeś 

się na swoim przyjacielu, ale nie zawsze tak bywa. Trudna sytuacja może być 

okazją, aby ktoś poznał nas z najlepszej strony.  

Proszę podzielcie się swoimi wrażeniami po wysłuchaniu opowiadania  

i spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania: Jak miał na imię bohater 

opowiadania? Co mu się przytrafiło? Na czyją pomoc liczył Łukasz? Jak myślicie, 

jak się wtedy czuł? Co oznacza przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznaje się 

w biedzie”? Co mogłoby pomóc poprawić nastrój Łukaszowi? Czy wy też kiedyś 

byliście w podobnej sytuacji? 



 

■     „Co mogłoby pomóc Łukaszowi?” – zabawa dramowa. Zachęcam wszystkich 

do krótkiej burzy mózgów, podczas której zastanówcie się, co mogłoby pomóc 

Łukaszowi – bohaterowi opowiadania, który czuje się bardzo źle z powodu 

zachowania przyjaciela. Łukasz mógłby płakać, smucić się, wyżalić się komuś 

bliskiemu, np. babci. Płacz często pomaga nam uporać się z trudnymi emocjami, 

reguluje je. Nie wolno wyśmiewać się z płaczących osób. Dorośli też czasem się 

boją, smucą, płaczą i to jest w porządku. Postarajcie się przedstawić za pomocą 

gestów, w jaki sposób można pomóc chłopcu. 

 

■   „Ukryte słowa” – Mamy w języku polskim takie słowa, które zawierają  

w sobie inne, krótsze słowa. Na przykład:  

laska,   (las-ka)   l-a-s 

parasolka,   (para-solka)   p-a-r-a  

serce,   (ser-ce)   s-e-r  

słońce,   (słoń-ce)   s-ł-o-ń  

malina,   (ma-lina)   l-i-n-a  

tulipan,   (tuli-pan)   p-a-n 

burak,   (bu-rak)   r-a-k  

Ktoś z dorosłych proszę, aby czytał po kolei słowa. Dziecko jeśli poda nowe, 

krótsze słowo niech określi w nim głoski na początku, na końcu i w środku. 

 

■    „Piłka ciężka jak kamień” – zabawa ruchowa. Wszyscy stoją w kole obok 

siebie. Jedna osoba podaje innej osobie piłkę i mówi:  

„Podaję ci ciężki kamień. Uważaj, nieś go powoli i nisko, by nie spadł ci na 

stopę”.  

Wszyscy przekazują sobie piłkę w taki sposób, jakby naprawdę była ciężkim 

kamieniem. Kolejne propozycje:  

„Podaję piłkę jak lekkie piórko” 

„Podaję piłkę jak gorące jajko” 

„Podaję piłkę jak delikatny wazonik” 

„Podaję piłkę jak skaczącą żabę” 

„Podaję piłkę jak zimną kostkę lodu”  itp. 

 



■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 21a. 

Zgodnie z poleceniem proszę przyjrzyjcie się obrazkom i opowiedzcie  

o przedstawionych na nich sytuacjach. Co się stało? Jak czują się dzieci?  

W ramkach obok proszę o narysowanie w jaki sposób można im pomóc. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 21b.  

Proszę przyjrzyjcie się ilustracjom i powiedzcie, w jakich sytuacjach ludzie 

płaczą. Jak się wtedy czują te osoby? Obok każdej ilustracji proszę o napisanie 

ołówkiem po śladzie właściwy wyraz.  

Przypominam o KONKURSIE  - Setne urodziny Jana Pawła II, 18 maja 2020. 

Temat: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: 

anna.raszewskaa@gmail.com 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 

mailto:anna.raszewskaa@gmail.com


 



 



Zaznacz właściwą liczbę. 

 

 



 

Dodawanie z zakresie 10. 

 


