
3. TEMAT: „W KRAINIE PRZYJAŹNI” 

 
 

Cel: Uświadomienie wartości przyjaźni w życiu człowieka, utrwalenie 

wiedzy na temat figur geometrycznych. 
 

 

„Dzieńdoberek” – piosenka powitalna, która „wpada w ucho od pierwszego wysłuchania”.  

Zatańczcie z mamusią/tatusiem – lub ze wszystkimi razem! 

 https://www.youtube.com/watch?v=-ju2gXMOhyk  
 

Dzieńdoberek - witam cię, 

Czy choć trochę lubisz mnie? 

Dzieńdoberek zgadza się - bardzo bardzo lubię cię. 

Ja i ty lubimy się, więc przytulmy teraz swe kolananananana. 

I zmiana! 
 

Rozmowa o przyjaźni 

 Kto to jest przyjaciel? 

 Czy masz przyjaciela – dobrego kolęgę? 

 Czy wiesz, jak powinien zachowywać się dobry kolega? 

 Czy dobry kolega potrafi się dzielić, np. zabawką? 

 Czy powie coś miłego? 

 Co mówi, jak się z nami wita? itp. 

Piosenka „Podajmy sobie ręce” 
https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A –  
1. 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, mali jak kropelki 

Ref.  

Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką. 

2.  

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka 

Ref.  Podajmy sobie ręce …. 

3. 

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, zachmurzone chmury 

Ref. Podajmy sobie ręce …. 

 

Kończenie rymowanek – nawiązanie do dzieci innych narodowości 

• Ma zmarznięty z zimna nosek ten malutki… (Eskimosek) 

• Nie jadł śliwek ni malinek ten mały, czarny… (Murzynek) 

• Czy widzicie tego skośnookiego chłopczyka? 

Ma żółtą cerę. To syn pana… (Chińczyka) 

• Ta dziewczynka to Olka, ona tak jak i wy … (Polka) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ju2gXMOhyk
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Bajka „Przyjaźń” – rodzina Treflików 

https://www.youtube.com/watch?v=li9c0xI4edc 

Rodzic zadaje pytania odnośnie opowiadania  
 

Zabawa ruchowa „Wzajemna pomoc/życzliwość” 
Dziecko spaceruje z mamą po pokoju. Na hasło rodzica zatrzymuje się, a następnie wykonuje 

polecenia: 

        – jest ślisko, pomóż mamie iść po śliskim chodniku, 

        – pada deszcz, weź mamusię pod parasol 

        – pomóż mamie znaleźć zaginiony klucz 

        – jest zimno, poproś mamę o pomoc 

        – mama jest smutna, pociesz ją 

        – boli cię brzuszek, poproś mamę o pomoc 

        – idziecie uśmiechając się do siebie 
 

Mama prosi o udzielenie odpowiedzi: 

• jak czułeś się pomagając? 

• jak czułeś się, kiedy otrzymałeś pomoc? 
 

„Pantomima” – nie jesteśmy tacy sami, różnimy się od siebie 
Rodzicu wymień cechy i upodobania, które różnią ludzi, np. wysoki, niski, chudy, gruby, z bujnymi 

włosami, z brodą, lubi jeść lody, lubi jeść zupy, lubi jeździć na hulajnodze, lubi jeździć konno, a 

dziecko niech pokaże te cechy za pomocą gestów i mimiki. 

Można poruszyć temat TOLERANCJI 
  

„Zabiorę brata na koniec świata”  

Czy brat/siostra/mama/tata może być twoim przyjacielem? Zabaw się z nim: 

– naśladujcie kolejne pojazdy, którymi wyruszacie – jak przyjaciele - w daleką podróż: 

• rowerami – dziecko i brat leży na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie,  

• pociągiem – dziecko i brat ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed sobą 

i biegają po pokoju, 

• kajakami – dziecko i brat siadają jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują ramionami 

ruch wiosłowania, 

• samolotem – dziecko i brat rozkładają wyprostowane ręce w bok i biegają po pokoju, 

• balonem – dziecko i brat ustawiają się w kole, podają sobie ręce, stają na palcach i przykucają. 
 

„Balony” – malowanie emocji 

Potrzebne: Kilka balonów, mazaki. 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat rożnych nastrojów osób, a nawet kolegów. Każdy ma prawo do 

niezadowolenia, złego samopoczucia, chwilowej niechęci do zabawy z kolegą, itp. 

Dziecko samodzielnie nadmucha balony. Narysujcie na balonie twarze wyrażające wybrane 

emocje. Dziecko dowolnie porusza się przy melodii i przytula do siebie balony z narysowanymi 

twarzami. Zbiór prostych piosenek (1h):    https://www.youtube.com/watch?v=pKzPk-vFIag   
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Pamiętajcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszcze tylko trochę matematyki: 
 

Utrwalimy szybciutko przeliczanie do 10 (liczenie wstecz)  

          - piosenka „Dziesięciu małych Indian” 

https://www.youtube.com/watch?v=oNS6BeQRnZs  
 

I przypomnimy sobie wygląd cyferek:  

https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng 

 

 

 

 

 

 

Bajka - Nauka kształtów (trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt) 

https://www.youtube.com/watch?v=UdYIfS1IPL4 

 

Nauka kształtów (dzieci młodsze) 

https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s 
 

Piosenka o figurach:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNS6BeQRnZs
https://www.youtube.com/watch?v=JdcGTOAAuKg
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng
https://www.youtube.com/watch?v=UdYIfS1IPL4
https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 
 

 

 

 

I na koniec starszaki – w książeczkach: 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 


