
Szanowni Rodzice i Misiaki :) 

Dzisiaj pięćdziesiąty ósmy dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 

edukacjadomowamisie@gmail.com :)  

Dziękujemy za cały tydzień i życzymy miłego weekendu. 

Pozdrawiamy serdecznie  

  

05.06.2020 r. Temat dnia: Czy mogę kogoś odwiedzić? 

 

Naszym celem jest zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości 

i gospodarzy 

 

 Na dobry początek dnia, pobawcie się przy piosence „Jeżeli Ci wesoło” 

 

                        Kliknij w słoneczko 

 

 

 Jak się zachować, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy?” 

 – rozmowa na temat zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dzieci      

i wiersza „Kwoka” Jana Brzechwy. Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz, lub 

posłuchajcie nagrania. Kliknij w obrazek. 

 

 

 

Kwoka 

Jan Brzechwa 

 

Proszę pana, pewna kwoka 

traktowała świat z wysoka 

i mówiła z przekonaniem: 

„Grunt to dobre wychowanie!” 

https://youtu.be/T5UoFi8JszM
https://www.youtube.com/watch?v=DEYO0J78ycw


Zaprosiła raz więc gości 

by nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

w progu garnek stłukł kopytem. 

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 nabłocić! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

siąść 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 jako 

gospodyni. Była niemiła, krzyczała, wyśmiewała swoich gości. Goście nie uważali       

i zniszczyli dom kwoki.  

Jak należy się zachowywać, gdy zaprosi się gości?  

Jak należy się zachować, gdy idzie się do kogoś w gości? 

 

 

 



 „Czy mogę kogoś odwiedzić?” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko wychodzi z pokoju i za chwilę puka do drzwi, Rodzic, który został w pokoju 

odpowiada: Proszę.  

Dziecko wchodzi, mówiąc: Dzień dobry.  

Rodzic odpowiada: Dzień dobry. Podajcie sobie dłonie na przywitanie.  

Rodzic mówi: Zapraszam, proszę usiądź. Co chcesz robić?  

Dziecko odpowiada, np. Chcę śpiewać i tańczyć. Chcę zbudować wieżę z klocków. Chcę 

malować i lepić z plasteliny. Oczywiście możecie się teraz wspólnie pobawić. 

Dziecko mówi: Dziękuję za zaproszenie i miłą zabawę. Do widzenia.  

Rodzic odpowiada: Do widzenia. Dziękuję. Podajcie sobie dłonie na pożegnanie.  

 

Rodzic podpowiada dziecku, co należy mówić w danych sytuacjach. 

 

 

 „Grupa przyjaciół” – wykonanie ludzików z rolek papieru toaletowego. 

Dziecko wykonuje ludziki: z rolek papieru toaletowego robi tułów, z papieru kolorowego 

– głowę, nogi i ręce, a z krepiny – włosy. Ustawia wykonane postaci i opowiada o nich.  

 

 

 

 

 

 

 Klocki – praca z Kartą Pracy. Rozwijanie percepcji wzrokowej.  Przyjrzyj się 

obrazkowi i pokoloruj na odpowiednie kolory te figury na dole strony, z których jest 

zbudowany zamek. 



 


