
Temat: „Przyjaciel”- rozmowa w oparciu o wiersz. 

 

1. Rozwiąż zagadkę: 

To jedna z najważniejszych osób na świecie. 

    Jeśli go jeszcze nie macie – może kiedyś znajdziecie. 

    To ktoś, z kim dobrze jest się bawić, śmiać, rozmawiać. 

    Czasami miłe niespodzianki sobie sprawiać. 

[przyjaciel] 

 

 

2. „Przyjaciel”- słuchanie wiersza Bożeny Koronkiewicz. 

 

Przyjaciel to jest wyjątkowy, ktoś wśród ludzi, 

ten, kto ma przyjaciela, nigdy się nie nudzi. 

Z nim rozmowa na pewno przyjemność ci sprawi, 

gdyż to samo was smuci i to samo bawi. 

 

Przyjaciel to ktoś taki, kto cię nie zawiedzie, 

bo „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. 

To ktoś, z kim chcesz podzielić się ciastkiem, cukierkiem, 

i do kogo mieć możesz zaufanie wielkie. 

 

Z przyjacielem masz zwykle jakieś wspólne sprawy, 

ty pożyczysz mu książkę, on ci film ciekawy. 

Czasem się z nim umówisz, by pograć w gry nowe 

i życzenia też złożysz mu urodzinowe. 

 

Przyjaciel, kiedy trzeba, na pewno pomoże. 

Z nim pójdziesz pograć w piłkę, pobiegasz na dworze 

Albo spotkasz się w domu, kiedy wiatr i słota. 

Bo prawdziwy przyjaciel jest na wagę złota! 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

 

- Jaki jest przyjaciel? 

- Kiedy poznajemy prawdziwych przyjaciół? 

- Czym możemy podzielić się z przyjacielem? 

- Jakie zabawy można organizować z przyjacielem? 

- Czy ty już masz swojego przyjaciela? 

4. Zabawa słowna- prawda fałsz. 

Posłuchaj uważnie i powiedz, czy się z nimi zgadzasz, czy nie: 

–    Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto nas pociesza, gdy się martwimy. 

–    Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto się z nas naśmiewa. 

–    Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto pożyczy nam swoją ulubioną zabawkę. 

–    Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest dla nas niemiły. 



–    Prawdziwy przyjaciel musi mieć tyle samo lat co Ty. 

–    Prawdziwy przyjaciel ma dla nas czas. 

5. Ćwiczenia spostrzegawczości- poszukaj gdzie ukryły się dzieci z różnych krajów. 

https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23 

 

6. „Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy”- zabawa ruchowa.  

Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga 

patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga 

odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, 

ten zajmuje jej miejsce. W tą zabawę możesz pobawić się z całą rodziną. 

 

7. Wykonaj zadania w książce: część IV, 5-latki strona 48, 6-latki strona 55. 

 

8. Karta pracy załącznik 2- „Jaś i Małgosia”- zaprowadź dzieci przez labirynt do piernikowej 

chatki. 

9. „Emocje dzieci”- wyprawka strona 33.  

Każdy z nas przeżywa różne emocje. Czasem jest nam smutno, czasem jesteśmy weseli, a w 

innej sytuacji złościmy się. Wytnij elementy i przyklej każdy z nich na oddzielnej kartce. 

Nazwij emocje, które przeżywają dzieci i narysuj sytuacje im towarzyszące. 

 

10. Na zakończenie zajęć niespodzianka.  

Zobacz krótką bajkę: Kubuś Puchatek i przyjaciele- portret przyjaźni.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=12noA3Z8-

Zw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR002OqTyrfXG3spEL4Sx4IX-

rpXrc5ZuxUYRSnVJXfFwKrDlWLgXbbTrUs 
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