
TEMAT TYGODNIA: „Dzieo dziecka”. 

3 dzień – środa – „Czy mogę kogoś odwiedzić?” 

1. Zabawa ze śpiewem „Dżungla”. 

 

Dżungla 

  

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla  dwa duże koła rękami 

poplątane zwoje dzikich lian.    młynek 

Mieszka sobie w bambusowej chatce  trójkątny daszek nad głową 

Ambo sambo wielkiej dżungli pan.   5 uderzeo piąstkami w klatkę piersiową 

  

REFx2: Strusie mu się w pas kłaniają,  ukłon do pasa 

małpy na gitarach grają    granie na gitarze 

Abmo tu Ambo tam,      ręka w lewo, ręka w prawo 

Ambo tu i tam      obrót 

  

Ambo Sambo, doskonale znam go,   palcem wskazuje na siebie, kiwa głową 

węża się nie boi     prawa dłoo robi zygzak 

 ani lwa.      obie dłonie robią paszczę 

Dla swych dzikich leśnych ulubieoców  pokazujemy palcem wskazującym 

W dłoni coś smacznego zawsze ma.   Pokazujemy otwartą dłoo 

  REFx2 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

2. „Jak się zachowad, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy” – rozmowa na 

temat zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeo dziecka oraz wiersza  

J. Brzechwy „Kwoka”. 

Rodzic czyta dziecku wiersz, dziecko uważnie słucha. 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

„Grunt do dobre wychowanie!” 

Zaprosiła raz więc gości  

By nauczyd ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg


Kwoka wielki krzyk podniosła: 

Widział kto takiego osła?! 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: „A to krowa” 

Przyszła świnia prosto z błota 

Kwoka złości się i miota: 

Co też Pani tu wyczynia? 

„Tak nabłocid! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie  

Siąśd cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła, kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: „Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno, wszyscy się wynoście!” 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka proszę Pana 

Była dobrze wychowana? 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Dlaczego kwoka zaprosiła gości? Co zrobili: osioł, krowa, 

świnia, baran? Co zrobiła gospodyni – kwoka? Kwoka źle się zachowała wobec gości. Była 

niemiła, krzyczała, wyśmiewała swoich gości. Goście nie uważali i zniszczyli dom kwoki. Jak 

należy się zachowad, gdy się zaprosi gości? Jak należy się zachowad, gdy idzie się do kogoś w 

gości?  

3. „Co to jest dobre wychowanie” – wysłuchanie nagrania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy9qhs_ROPw 

4. „Mój przyjaciel” – wykonanie ludzika z rolki papieru toaletowego. 

Potrzebne będą: 

- rolka po papierze toaletowym 

- papier kolorowy 

- nożyczki 

- klej 

- włóczka na włosy 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy9qhs_ROPw


http://maluchwdomu.pl/2015/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa.html 

5. Zabawa w „Odwiedziny”. 

Rodzic jest gospodarzem, dziecko gościem. 

D – puka 

R – Proszę 

D – Dzieo dobry. 

R – Dzieo dobry, zapraszam. Proszę się rozgościd. 

D – Dziękuję bardzo. 

R – Co masz ochotę robid? 

D - ………………………… 

R – Dziękuję za odwiedziny. 

D – To ja dziękuję za zaproszenie i miłą zabawę.  

R- Do widzenia. 

D –Do widzenie. 

Podają sobie ręce na pożegnanie. 

6. „Czarodziejskie słowa” – praca plastyczna. 

Rodzic drukuje dziecku kolorowankę. Dziecko maluje ją farbami. 

https://chomikuj.pl/aga1116/PRZEDSZKOLE!!!/DOBRE+WYCHOWANIE+i+czarodziejskie+s*c5*82owa

+OBRAZKI 

 

    pozdrawiam Elżbieta Pierożak 

    kontakt – elaela4@vp.pl 
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