
Witam drogie dzieci w kolejnym tygodniu nauki zdalnej. W tym tygodniu Nasz temat 

to ,,Mali odkrywcy’’. Dziś porozmawiamy o tym jak najlepiej spędzać wolny czas i 

czy przyda się nam do tego Nasza wyobraźnia i fantazja:- ) 

 

Często, gdy się nam nudzi szukamy sposobu co z nudą zrobić? Każdy wie, że dzieci 

nie lubią się nudzić ale czasem i nuda jest potrzebna :-). Pobudza naszą wyobraźnie i 

fantazję a w Naszej głowie rodzą się nowe pomysły i pytania. 

 

Dziś poznamy nowe powiedzenie ,, Kto pyta nie błądzi’’. Pytania są w naszym życiu 

bardzo pomocne i chciałam Wam wyjaśnić dlaczego warto zadawać pytania , gdy 

czegoś po prostu nie wiemy. 

 

Ćwiczenie : 

 

Zamknij oczy usiądź wygodnie i wyobraź sobie że jedziesz na rowerze. Twoim 

zadaniem jest dojechać na pocztę niestety zapomniałeś drogi która prowadzi to 

Twojego celu, ale po drodze mijasz inne osoby. Postanowiłeś się zatrzymać i zapytać 

przechodzącą panią z psem jak dojechać na pocztę. Ta miła pani wyjaśniła ci że 

powinieneś jechać prosto i obok szkoły skręcić w lewo. Dzięki odpowiedzi na Twoje 

pytanie dojechałeś bez problemu na pocztę i wysłałeś list. 

 

A teraz wyobraź sobie tą samą sytuację ale w tym wypadku boisz się i wstydzisz 

zatrzymać kogoś dorosłego by zapytać o drogę. Cały dzień jeździsz po miasteczku i 

próbujesz sam znaleźć drogę niestety nie udaje się wracasz zmęczony do domu a list 

nie został wysłany. 

 

Jaki jest morał z tych dwóch opowieści ? Gdy czegoś nie wiemy zawsze warto 

zadawać pytania ? W naszej opowieści to dzięki odpowiedzi na zadanie pytanie 

dotarliśmy do miejsca szybko i bezpiecznie w drugim wypadku straciliśmy cały dzień 

dużo sił i energii na szukanie drogi a i tak na pocztę nie dojechaliśmy.. 

 

Czasami zdarza się, że chcemy zdać komuś pytanie ale , gdy ta osoba opowiada nam 

o czymś i w pomieszczeniu są jeszcze inne osoby. Jesteśmy np. razem w przedszkolu 

siedzimy w kole na dywanie a ja tłumaczę Wam co dziś będziemy robić. Bardzo 

ważne jest by wtedy pamiętać jaka obowiązuje zasada. 

 

Gdy chcę coś powiedzieć podnoszę rękę, nie przerywam innym gdy 

mówią, czekam na swoja kolej wypowiedzi! 
 

A teraz przenieśmy dzięki piosence  się do świata fantazji 

 

 

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

 

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


To dzięki fantazji w naszych głowach powstają pomysły na wspaniałe zabawy w 

piratów , lekarzy, księżniczki i wiele wiele innych. To właśnie nuda rozwija naszą 

wyobraźnie i budzi fantazję. Posłuchajcie opowiadania R. Piątkowskiej pt ,,Nie ma 

nudnych dni’’. 

 

 

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

 

Porozmawiajcie z mamą lub tatą na temat opowiadania i spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania? 

Co robiła mama? 

Co robiła babcia? 

W co bawiła się siostra bohatera? 

Jak na imię ma kolega bohatera opowiadania? 

 

Na zakończenie kilka zadań.  W zadaniu drugim proszę odszukać10 różnić pomiędzy 

obrazkami i zaznaczyć je krzyżykiem. Powodzenia! 

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


 



 

 

 

 

 



 

 


