
   Dzień dobry.           

Dzieci lubią gimnastykę. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU 

„Nowe rodzeństwo”- zachęcam do przeczytania krótkiego opowiadania oraz 

porozmawiania z dzieckiem na podstawie jego treści. 

Mały Krzyś był najmłodszy w całej rodzinie i wszyscy bardzo go rozpieszczali. Babcia z 

dziadkiem zabierali go codziennie na plac zabaw, starsi kuzyni grali z nim w piłkę, mama 

zawsze czytała mu bajki na dobranoc, a tata brał go na barana, kiedy tylko zabolały go nóżki. 

Właśnie zbliżały się czwarte urodziny Krzysia, więc chłopiec zażyczył sobie tort z piłkarzem 

i duży zestaw klocków LEGO. A gdy wreszcie nadszedł ten wielki dzień, wszystko było 

dokładnie takie, jak Krzyś sobie wymarzył. Był tort w kształcie piłki z cukrową figurką 

piłkarzyka, były prezenty i odśpiewane "Sto lat". Lecz oprócz pięknych zabawek i mnóstwa 

dobrych życzeń, Krzyś dostał jeszcze jeden prezent, którego w ogóle się nie spodziewał. 

- Już niedługo będziesz miał siostrzyczkę -oznajmił tata, gdy wszyscy goście poszli do domu. 

Krzyś bardzo się zmartwił, bo wcale nie życzył sobie takiego prezentu, ale nie było już 

odwrotu. Brzuch mamy z dnia na dzień robił się coraz większy, a w pokoju chłopca pojawiło 

się małe łóżeczko i mnóstwo różowych ubranek. Wszyscy mówili tylko o narodzinach jego 

nowej siostrzyczki i pytali go, czy się cieszy. Lecz Krzyś nie cieszył się wcale, bo mama nie 

czuła się najlepiej i nie mogła się z nim bawić, tata był ciągle zajęty jakimiś zakupami i nikt 

nie miał dla niego czasu. A to był dopiero początek. Kiedy mama przyniosła ze szpitala 

maleńkie zawiniątko, a w nim siostrzyczkę Krzysia, cały świat wywrócił się do góry nogami. 

Mama z tatą na zmianę nosili ją na rękach, biegali po domu z pieluszkami, co chwilę uciszali 

Krzysia i sami chodzili na paluszkach, gdy siostrzyczka spała. A gdy tylko z pokoiku 

dobiegał płacz, wszyscy rzucali to, co akurat mieli w rękach, i pędzili zająć się jego siostrą. 

Krzyś czuł się zazdrosny i wręcz gniewał się na rodziców, że nie mają dla niego czasu.  

- Dlaczego tylko jej śpiewasz kołysanki? - mówił do mamy z wyrzutem. I wcale nie 

pocieszały go tłumaczenia, że on już jest dużym chłopcem i przecież nie lubi, gdy mama mu 

śpiewa. W takiej chwili Krzyś wolał, żeby mama - choćby nie wiem jak fałszując- śpiewała 

tylko dla niego i żeby nie musiała się zajmować tym płaczącym bobasem.  

Pewnego dnia, gdy tata był w pracy, mama ze zmęczenia zasnęła na kanapie, a Krzyś bawił 

się swoim nowym LEGO, z łóżeczka siostrzyczki dobiegło go ciche kwilenie. Chłopiec 

delikatnie odłożył klocki i poszedł na paluszkach do łóżeczka. Małe usteczka jego 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU


siostrzyczki wykrzywiały się z grymasem i już miała się rozpłakać, gdy nagle Krzyś zaczął jej 

nucić piosenkę, której nauczył się w przedszkolu. Siostrzyczka popatrzyła na niego z 

ciekawością i wyciągnęła do niego swoje maleńkie rączki. Chłopiec ucieszył się, że udało mu 

się uspokoić siostrzyczkę i bardzo mu się to spodobało. Następnego wieczora, gdy tata lulał ją 

na rękach, Krzyś spróbował tej samej sztuczki, która i tym razem się sprawdziła. Jego 

maleńka siostra nie tylko przestała płakać, ale próbowała złapać i zjeść jego palce. Co obojgu 

bardzo się podobało. Od tej chwili chłopiec chętnie pomagał rodzicom w opiece nad swoją 

siostrzyczką. Pchał wózek razem z tatą, opowiadał jej bajki, robił dla niej teatrzyki z 

paluszkowymi pacynkami, a czasem nawet pozwalał jej targać się za włosy i śmiał się, gdy 

siostrzyczka śliniła jego ręce. Mówił wtedy: 

-Fuj, fuj, fuj - a siostrzyczka zaśmiewała się w głos, słysząc te słowa. Bo nikt nie potrafił jej 

rozbawić tak jak jej starszy brat.  

Gdy nadeszły piąte urodziny Krzysia, a jego mała siostrzyczka pełzała za nim krok w krok i 

nie odstępowała go ani na chwilę, chłopiec pomyślał, że siostra to najlepszy prezent, jaki 

tylko mógłby sobie wymarzyć. Bo bardzo się nawzajem polubili. 

Pytania do treści opowiadania: 

Ile Krzyś skończył lat?;                                                                                                                                                          

Jakie prezenty otrzymał?;                                                                                                                                                            

Dlaczego Krzyś nie cieszył się, że będzie miał siostrzyczkę?;                                                                                                                     

Co się zmieniło po tym, jak mama przywiozła siostrzyczkę ze szpitala?;                                                                                                               

Jak Krzysiowi udało się uspokoić swoją siostrzyczkę?;                                                                                                                   

Jak chłopczyk bawił się z siostrzyczką, gdy ją polubił?;                                                                                                       

Czy Ty masz starsze/ młodsze rodzeństwo?                                                                                                                                                   
Co najbardziej lubicie robić razem? 

 

Domowa rytmika:  

https://www.youtube.com/watch?v=aWJPsIF8JbI&list=PLIsOZm4wNF163eT9wkLYZF15hPJtj6pEF&ind

ex=3 

Edukacja matematyczna:   

Ćwiczenia orientacji na kartce papieru – na pustej kartce dziecko rysuje według poleceń: 

-  narysuj w prawym górnym rogu kartki słońce 

-  w lewym górnym rogu kartki narysuj chmurkę 

-  w lewym dolnym rogu narysuj drzewo 

-  na środku kartki narysuj 8 kwiatów  

-  w prawym dolnym rogu narysuj psa 

-  obok drzewa narysuj  mniejsze drzewo 

-  na dole kartki narysuj trawę 

-  pod chmurką narysuj 3 motyle 

-  nad pieskiem narysuj pszczołę 

Można dodać własne polecenia. Następnie po narysowaniu pytamy dziecko:                                                     

-  Gdzie narysowałeś słońce, kwiaty? itp.                                                                                                               

Dziecko odpowiada używając określeń: w prawym górnym rogu, pod, nad, itp.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWJPsIF8JbI&list=PLIsOZm4wNF163eT9wkLYZF15hPJtj6pEF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aWJPsIF8JbI&list=PLIsOZm4wNF163eT9wkLYZF15hPJtj6pEF&index=3


   

quiz-liczymy zabawki 

 https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/ind

ex.html 

Słuchanie piosenki „Tato, tato”. 

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

 „Mój tata” – Spróbuj dokończyć poniższe zdania:  

1. Mój tata jest… 

2. Mój tata lubi… 

3. Mój tata nie lubi… 

4. Ulubionym kolorem mojego taty jest… 

5. Z tatusiem lubię najbardziej… 

Narysuj  portret taty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/181b551f0cdeea757f13c6d29b1e5519_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs


Przeczytaj z nauczycielem imiona dzieci. Posłuchaj, co mówią o swoich tatusiach. 
Połącz liniami wypowiedzi dzieci z obrazkami tatusiów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tata Olka Tata jest wysokim Tata ma rude włosy 
 

blondynem – fryzura na jeża.  

 z kucykiem. Jest niski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                           Olek Sara                                       Kuba 

 

 

 

 

 

 

Rysuj szlaczek po śladzie. 

 


