
04.12.2020 – piątek 

1.  „Zabawki” – rozwiązanie wspólnie z dzieckiem krzyżówki, której rozwiązaniem jest hasło 

„zabawki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeden błyskawiczny, 

drugi - drzwi nam strzeże, 

trzeci król wybudował 

- ma baszty i wieże. (zamek) 

2. Z włóczki ma kucyki, oczy z koralików. 

Ma dużo sukienek i wstążek bez liku. 

Czasem woła „mama” lub mruga oczkami. 

Co to za zabawka? Odgadnijcie sami. (lala) 

3. Jeśli go nadmuchasz, 

będzie okrąglutki. 

Wypuścisz powietrze, 

zrobi się malutki. (balon) 

4. Jest okrągła niczym kula, 

dzieci chętnie z nią biegają, 

na boisku w czasie meczów 

kopią ją lub odbijają. (piłka) 

5. Można wtedy jechać na nim 

kiedy kręci się nogami. (rower) 

6. Możesz z nich zbudować 

razem z kolegami 

kolorowy domek 

z dachem i z oknami. (klocki) 

7. Pluszowy przyjaciel 

z oklapniętym uszkiem. 

Wskakuje wieczorem 

pod twoją poduszkę. (miś) 
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Odgadywanie i nazwy zabawki. Dzielenie nazwy na sylaby. Określanie głosek na początku 

wyrazu i na końcu wyrazu. 

 

2.  „Najbardziej lubię bawić się ….” – poszukiwanie odpowiedzi metodą burzy mózgów.  

 

3. „Nocne kłopoty zabawek Doroty” – słuchanie opowiadania E. Ostrowskiej. Rozmowa na 

temat wysłuchanego utworu. Okazjonalnie wykonanie pracy plastycznej  „Moja ulubiona 

zabawka”. 

„Nocne kłopoty zabawek Doroty”  

MAŁGORZATKA: Dorotko, Dorotko, podnieś mnie! Spadłam z wózka! Tak mnie noga boli. 

MURZYNEK: Cicho! Obudziłaś mnie, Małgorzatko! Co ci się stało? 

MAŁGORZATKA: Bambo! Chodź tu Bambo! Spadłam z wózka. Ojej… moja noga! 

MURZYNEK: Ojej, co my teraz zrobimy? 

MAŁGORZATKA: Pomóż mi Bambo! Nie zostawiaj mnie samej! Weź mnie ze sobą! 

MURZYNEK: No dobrze, oprzyj się o mnie. Chodźmy! 

MAŁGORZATKA: Co to? Przed nami ściana! 

MURZYNEK: Och, Małgorzatko! To mur z klocków. Dorotka bawiła się wieczorem 

i jak zwykle nie posprzątała! Ojej … moja noga… 

MURZYNEK: Tak cię boli, Małgorzatko? Poczekaj, może znajdę jakieś przejście. 

(Murzynek idzie wzdłuż muru z klocków, ale przejścia nie ma. Wraca do Małgorzatki.) 

MURZYNEK: Nie przejdziesz, muszę iść sam. 

MAŁGORZATKA: Dobrze, kochany Bambo! 

(Małgorzatka zostaje sama, siedzi na podłodze. Bambo przechodzi przez mur z klocków  

i rozrzuca go. Za klockami siedzi miś.) 

MIŚ: Co to ma znaczyć? Wypraszam sobie. 

MURZYNEK: Przepraszam cię, Misiu! Nie gniewaj się. 

MIŚ: Dobrze, już dobrze. Ale dlaczego ty zamiast spać, łazisz po nocy? 

MURZYNEK: Małgorzatka spadła z wózka. Boli ja noga. Szukam bandaża. 

MIŚ: Nie wiem, czy znajdziesz! Dorotka zostawiła wielki nieporządek. 

MURZYNEK: Misiu, idź do Małgorzatki. Ona jest zupełnie sama i boli ją noga. 

Posiedź przy niej. 

MIŚ: Dobrze, pójdę. Co mam jej powiedzieć? 

MURZYNEK: Niech czeka. 

(Murzynek znika – Miś podchodzi do Małgorzatki) 

MIŚ: Bambo kazał ci czekać. On zaraz wróci. 

(Miś kładzie się i zasypia.) 

MAŁGORZATKA: Miś zasnął. A co ja mam robić. Oj, jak bardzo boli mnie noga. 

(Wraca Murzynek, w ręku trzyma białą chustkę.) 

MAŁGORZATKA: O, jesteś już. Bardzo się cieszę. A gdzie bandaż? 

MURZYNEK: Przykro mi, ale nigdzie nie mogłem go znaleźć. 

Przyniosłem, więc te chustkę. 

MAŁGORZATKA: I co ja teraz zrobię? 

MURZYNEK: Nie martw się Małgorzatko! Pomogę ci. Tą chustką zabandażuję ci nóżkę 

i razem z Misiem pomożemy ci wejść do wózka. 



(Zawiązuje chustkę na nodze lalki i układa ją w wózku). 

MAŁGORZATKA: Dziękuję wam bardzo. Już mnie trochę mniej boli. Ach, jaka jestem 

senna. 

I tak skończyła się smutna przygoda Małgorzatki. A gdy rano Dorotka wstała i rozejrzał się 

po pokoju, bardzo się zawstydziła. Potem podeszła do Małgorzatki, a gdy zobaczyła jej 

zawiniętą nogę, zaczęła coś jej szeptać do ucha. 

  

Po wysłuchaniu opowiadania rozmowa z dzieckiem: 

- Jaką przygodę miała Małgorzatka smutną czy wesołą? 

- Dlaczego Małgorzatka przeżyła taką smutną przygodę? 

- Kto pomagał Małgorzatce? 

- Jak pomógł Murzynek Małgorzatce? 

 

4. „Worek prezentów” – zabawa na spostrzegawczość. 

Dziecko losuje po jednym kartoniku. Zastanawia się, jaki prezent ukrył się w worku, widząc 

jedynie jego fragment. Podaje jego nazwę i próbuje zlokalizować swoją zabawkę w worku  

i sprawdza, czy dobrze typowało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ćwiczenia grafomotoryczne, łączenie kropek, kolorowanie powstałych zabawek. 

Zwracanie uwagi na staranność i mieszczenie się w konturze podczas kolorowaniu obrazka. 

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-

mis?version=print 

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-kon-

zabawka?version=print 

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-zabawka-

do-ukladania?version=print 

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-

hipopotam-0?version=print 
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