
Witajcie Krasnoludki!  

Niestety kolejny tydzień musimy poczekać na przyjście do Naszego Przedszkola, w tym tygodniu 

zapraszamy Was do zabaw i zajęć dotyczących życia na wsi. 

Data : 12.04 PONIEDZIAŁEK  

Temat: Rozmawiamy o szczerości 

CELE OGÓLNE: poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”; kształtowanie postaw moralnych; rozwijanie 

umiejętności formułowania swoich myśli; wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa; 

zachęcanie do prawdomówności 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartonik, budzik, • kartka z narysowaną na środku sylwetą kozy pędzel, biała farba, 

kredki 

      Drodzy Rodzice  podczas omawiania bajki o kózce warto podkreślić ,że szczerość jest nieodłącznym 

elementem przyjaźni, dlatego  warto uczyć dzieci takiej postawy i w mądry sposób ją wzmacniać. Na ogół 

maluchy są z natury szczere i opowiadają innym również to, co powinny zachować dla siebie, niektóre dzieci 

są jednak skryte i nie dzielą się zbyt często swoimi myślami i uczuciami. Dobrze jest rozmawiać o tym z 

dziećmi, a także zachęcać je do właściwych zachowań. Ważne jest tłumaczenie dzieciom, jaki jest związek 

między szczerością a uprzejmością, ponieważ przedszkolaki bywają „nadmiernie szczere”.   

 – Dobrze jest mówić maluchom, że szczerość nie oznacza zdradzania tajemnic – powinni wiedzieć, że są 

pewne sprawy, którymi lepiej nie dzielić się ze wszystkimi.  

– Istotnie jest przypominanie, że ze względów bezpieczeństwa powinniśmy być szczerzy tylko wobec osób, 

które dobrze znamy, np. nie należy opowiadać o sobie obcemu panu spotkanemu na placu zabaw.  

– Choć to może być trudne, ważne jest, by zawsze chwalić dziecko za przyznanie się do winy (co nie 

wyklucza poniesienia przez nie konsekwencji za swoje zachowanie). 

 

• „Wybuchowy prezent” – zabawa ćwicząca szybkość reakcji. R. nakręca mały budzik – „minutnik” np. 

na 2 minuty i chowa go do pudełka. Dz. razem  z R. siedzą naprzeciwko siebie  i podają sobie pudełko. 

Dziecko, trzyma pudełko w ręku, szybko odpowiada na pytanie R. (pytania muszą być krótkie, np.: Jaki 

masz kolor bluzki?, Gdzie mieszkasz? Ulubiona zupa? Ulubiony owoc? ). Po udzieleniu odpowiedzi 

dziecko przekazuje paczkę R. U kogo paczka „wybuchła” (budzik zadzwonił), wstaje i wykonuje ćwiczenie, np. 

10 wysokich podskoków, 5 przysiadów.  

 

• Wysłuchanie bajki pt. „Kozucha kłamczucha” – przedstawienie teatralne – plik YT, jeśli dzieci mają 

książeczkę R. może przeczytać bajkę .  https://youtu.be/NiuXFXOE4Tg 

R. zadaje pytania do wysłuchanego utworu: W jaki sposób i dlaczego koza kłamała? Czy skłamała tylko 

raz? Czy warto jest okłamywać innych, dlaczego? 

 

• „Prezent” – zabawa na podstawie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (współdziałanie 

z partnerem – ruch „przeciwko”). R. wykonuje siad skulny i mocno zwija się w kłębek. Dz. usiłuje 

„rozwinąć prezent” – ciągnąc delikatnie za ręce i nogi. Po chwili następuje zamiana ról. 

 

• „Kłamstwa na obrazku” – praca plastyczna. R. dziecku wręcza kartkę z narysowaną na środku sylwetą 

kozy. Dzieci malują kozę białą farbą, a kiedy praca wyschnie, tworzą wokół zwierzęcia fałszywy 

krajobraz (bowiem kózka była kłamczuszką) – dorysowują  np.: różową trawę, niebieskie słońce, 

pomarańczowe chmury, rośliny w nierzeczywistych kolorach i nienaturalnej wielkości (drzewa mogą 

https://youtu.be/NiuXFXOE4Tg


być mniejsze od kozy, kwiaty – większe od niej, a na fioletowych drzewach mogą rosnąć grzyby). • 

kartka z narysowaną na środku sylwetą kozy pędzel, biała farba, kredki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


