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Temat: Przyjaciel dobry na wszystko 

1. Karta pracy, nr 59 – 61. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=60 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 ocenia zachowania dzieci bawiących się na podwórku, 

 koloruje na zielono kwadraciki przy obrazkach, które przedstawiają właściwe 

zachowania dzieci, 

 rysuje skakankę po śladzie, koloruje rysunek, 

 rysuje po śladach rysunki zabawek, liczy rysunki, 

 nazywa zdjęcia, dzieli rytmicznie (na sylaby) ich nazwy, określa co słyszy na 

początku tych nazw, 

 słucha wiersza B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel”, 

 opowiada o przyjacielu Olka, 

 opowiada jaki jest jego przyjaciel, 

 rysuje po śladach rysunek, nie odrywając kredki od kartki. 

 

2. Jak rozpoznać dobrego przyjaciela? – zabawy dramowe inspirowane 

wierszem B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel.” 

 

 Czy przyjaciel może być tylko jeden? – rozmowa na temat liczby przyjaciół. 

Wyróżnianie cech dobrego przyjaciela. 

Biały karton formatu A3, flamaster. 

Rodzic pyta: Ilu przyjaciół według was można mieć? Prosi o uzasadnienie 

swojego zdania. Jaki powinien być dobry przyjaciel? Zapisuje odpowiedzi 

dziecka na kartce. 

 Mój przyjaciel. 

Dla dziecka: serduszko wycięte z papieru, kredki. 

Dziecko koloruje serduszko dla przyjaciela. 

 

 Improwizowanie scenki przedstawionej przez rodzica. Wymyślanie jej 

zakończenia. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf


Zadaniem dziecka będzie przedstawienie następującej scenki: Przyjaciel jest 

bardzo smutny. Jeden z kolegów z waszej przedszkolnej grupy zburzył mu 

budowlę z klocków. Przyjaciel chciał ją po południu pokazać mamie. 

Postanowiłeś pomóc przyjacielowi i... Dziecko wymyśla własne scenariusze  

i ustala przebieg scenki.  

 Improwizacje na temat: Jak postąpić? 

Wyobraź sobie, że masz do rozwiązania zadanie matematyczne. Jest ono dla 

ciebie bardzo trudne. Nie wiesz, jak je wykonać. Wtedy podchodzi do stolika 

twój przyjaciel. Dziecko odgrywa scenkę, przedstawiając proponowany przez 

siebie sposób postępowania. 

 Niespodzianka dla przyjaciela – zabawa rozwijająca wyobraźnię. 

Dziecko informuje, jaki prezent podarowałoby koledze i dlaczego taki prezent 

wybrało. 

Rodzic zachęca dziecko do sprawiania niespodzianek swoim przyjaciołom. 

3.Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany tempa – Jazda na rowerze. 

Instrument perkusyjny. 

Dziecko leży na plecach. Naśladuje nogami jazdę na rowerze. Rodzic gra na 

instrumencie perkusyjnym: bardzo wolno, coraz szybciej, coraz wolniej. 

Dziecko porusza nogami zgodnie z rytmem instrumentu.  

4. Piękny dywanik do mojego pokoju  - praca plastyczna. 

Karta 3 z Wyprawki plastycznej, papier kolorowy, klej, włóczka, nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=72 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

Wycięte paski z kolorowego papieru należy przepleść tak, aby uzyskać efekt 

widoczny na zdjęciu. Paski na dłuższych brzegach trzeba podkleić.  

W wypchnięte otworki włożyć kawałki włóczki  i zawiązać w dekoracyjne 

frędzelki, które trzeba przyciąć do podobnej długości. Piękny dywanik jest 

gotowy! 

 

 

 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf

