
Zajęcia na 22. 06.2020r. 
 
Temat: Czarodziejskie słowa każdego dnia. 
 
1. R. czyta opowiadanie R. Stawczyk - Mizińskiej  Drzewo dobrych 
manier. 
 
Pewnego dnia Ada i Olek wybrali się do parku na spacer. Bardzo 
lubili te wspólne wycieczki, bo zawsze spotykało ich coś miłego. 
Tego dnia pogoda była piękna, świeciło słońce, było ciepło i 
przyjemnie. Szli jak zawsze swoją ulubioną alejką, aż nagle Ada 
powiedziała: 
 - Olek, czy ty widzisz to dziwne drzewo, które rośnie tam nad 
stawem? 
Chłopiec zaczął się uważnie rozglądać po parku. 
- O tam – Ania wskazała drzewo ręką – chodź, podejdziemy bliżej, 
dobrze mu się przyjrzymy, bo ja nigdy go tu nie widziałam. 
Teraz i Olek zauważył drzewo. Ciekawe, jak się ono nazywa? Jest 
takie olbrzymie i wspaniałe. Jego liście nie przypominają żadnych 
innych. Gdy tak stali, podszedł do nich starszy pan z laseczką.  
- Czy podoba wam się to drzewo ? – zapytał 
- Tak, tak, nigdy wcześniej go  nie widzieliśmy. Skąd się tutaj 
wzięło?Jak się nazywa? 
- No cóż – westchnął tajemniczy pan – to drzewo rośnie tu od 
bardzo dawna, tylko wy go chyba do tej pory nigdy nie widzieliście. 
Jak się nazywa? Może będę mógł wam pomóc. Mam tu w kieszeni 
liście tego drzewa, na których są pewne napisy. Ja wam je 
przeczytam, a wy spróbujcie odgadnąć jego nazwę. Na pierwszym 
listku jest napisane – Dziękuję, na drugim – Przepraszam na trzecim 
– proszę, na czwartym – Do widzenia, na piątym – Dzień dobry, na 
szóstym – Do zobaczenia, na siódmym – Jak miło, na ósmym – Jest 
mi  przykro. 
Czy już wiecie, jak to drzewo się nazywa? Dzieci się zamyśliły. 
Może wy im pomożecie. 
 
2.Rozmowa na temat przeczytanego opowiadania 

 

• Co Ada i Olek zauważyli w parku? 

• Kogo spotkały dzieci? 

• Czy starszy pan pomógł im rozwiązać zagadkę? 

• Jak mogło się nazywać drzewo w parku? 
 

3. Zabawa ruchowa „Drzewo”. 



R. włącza piosenkę Bezpieczne wakacje. Dzieci poruszają się 
swobodnie po sali. Gdy rodzic ścisza muzykę, zatrzymują się i udają, że 
są drzewami. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
 
4. Rodzic rysuje na kartce sylwetę drzewa. Proponuje, aby było to 
drzewo z czarodziejskimi słowami, których trzeba używać każdego dnia. 
Prosi o podanie propozycji wyrazów – czarodziejskich słów. Zapisuje je 
na kartonikach – listkach np.:(dzień dobry, dziękuję, przepraszam, 
proszę, do widzenia). 
Następnie listki przyklejamy do drzewa. 
 
Dzieci 6 letnie mogą nadać drzewu nazwę podpisując go np.: DOBRE 
MANIERY. 
 
5. Zabawa ruchowa „Czarodziejskie słowa”. Dziecko porusza się 
swobodnie po pokoju, na hasło: Dzień dobry - klaszcze dwa razy w 
dłonie, na hasło: Do widzenia – kuca, a na hasło: Przepraszam - podaje 
ręce rodzicowi. 
 
6.Zabawy ruchowe na powietrzu. Zabawy wg zainteresowań i 
możliwości dzieci. 
 
7. Wykonanie zadań w kartach pracy cz. 5 s.93. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

