
 

 

 

 

 

 

Dzień dobry BIEDRONKI!   

 KOCHANE DZIECI -   dziś Wasze Święto –  

DZIEŃ DZIECKA!!! 

Z tej okazji, pragniemy Wam złożyć życzenia wszystkiego co 

najlepsze: dużo zdrówka, samych słonecznych, radosnych dni 

i  spełnienia wszystkich marzeń! 

NA KOŃCU  ZAJĘĆ ZAMIEŚCILIŚMY 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, JAK MOŻNA WZBOGACIĆ  DZISIEJSZYCH DZIEŃ  

 

Proponujemy abyście ten dzień spędzili głównie na zabawach i samych 

przyjemnościach, a jeśli macie taką możliwość i pogoda sprzyja,  to 

korzystajcie ile tylko możecie z pobytu na  świeżym powietrzu. 

Zamieszczamy także propozycje zajęć 

 (które z okazji święta można przełożyć na inny dzień). 

ŻYCZYMY CUDOWNEGO DNIA!!! 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia:  „ Takie same i inne”. 

Temat dnia: „Jesteśmy tolerancyjni” 
 

1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 92.  

Rysowanie według wskazań drogi dzieci do gospodarstwa agroturystycznego – wycieczki z 

okazji ich święta. 

 



2. Ćwiczenia poranne: 

 • Zabawa bieżna „ Podróż motocyklem”. Dziecko staje w parze z rodzicem lub rodzeństwem - 

jedno za drugim. Druga osoba trzyma partnera – motocyklistę – w pasie. Jadąc, oglądają się w 

lewo, w prawo, pasażer ruchami ręki daje znak, w którą stronę skręca motocykl. Następnie 

zamieniają się rolami.  

• Zabawa „Kto zwinniejszy? Dziecko siada z wyprostowanymi nogami. Druga osoba staje 

bokiem do partnera i przeskakuje obunóż nad jego nogami do przodu i do tyłu. 

 • Marsz po kole z wysokim unoszeniem kolan przy nagraniu  dowolnej piosenki – mogą to 

być także dowolne pląsy i podskoki do piosenki Majki Jeżowskiej pt.: 

 „Wszystkie dzieci nasze są”:  https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

3.Ćwiczenia w książce, s. 84. 

 Oglądanie zdjęć. Określanie, jak bawią się dzieci innych ras. 

 

4. Rozmowa na temat zachowania się względem dzieci innych ras mieszkających w Polsce.  

-  Czy znasz dzieci o innym kolorze skóry mieszkające w Polsce?  

− Czy one zachowują się inaczej niż ty? 

 − Czy wiesz, dlaczego mieszkają w Polsce?  

 

Rodzic wyjaśnia, że dzieci spotykają się z osobami, których tatuś albo mamusia nie jest 

Polakiem (Polką), a drugi rodzic jest. Te dzieci są Polakami tak jak one. Ale są też dzieci, które 

ze swojego kraju uciekły z rodzicami przed wojną, prześladowaniem i chciałyby tu bezpiecznie 

żyć.  

− Jak powinniśmy się zachowywać względem tych dzieci? 

− Czy wszyscy zachowują się względem nich właściwie? 

 − Jak czułabyś / czułbyś się, będąc niechcianymi w ich kraju, a nie mając gdzie pójść? 

 − Czy znacie słowo: tolerancja? − Co to znaczy: być tolerancyjnym? 

TOLERANCJA :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


5. Rytmizowanie tekstu : 

 Dziecko dobiera się w parę ( rodzic, rodzeństwo). Dzieląc tekst na sylaby, uderzają raz w 

swoje dłonie, raz w dłonie partnera.  

 

Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,  

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.  

Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć, 

 dobrze uczyć się, pięknie bawić się, przecież tak mało chce! 

 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 60.  

Oglądanie zdjęć dzieci. Określanie, czym się one różnią, a w czym są podobne. Skreślanie 

zapisów działań matematycznych wraz z literami, które nie pasują do układu kropek 

przedstawionych w tabeli. Odczytanie hasła z pozostałych liter. Rysowanie osoby, której 

nazwa powstała. Odszukanie wśród naklejek kartonika z odpowiednim wyrazem i 

naklejenie 

 

7. Ćwiczenia gimnastyczne : zachęcamy do ćwiczeń z piłką: 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

 

 

 

 

 

8. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (Wyprawka plastyczna).  

Dziecko wycina kartoniki z wyrazami. Układa z wyrazów zdania i przykleja na kartce. 

Odczytuje ( z rodzicem ) zdania. 

 Jemy placek z owocami. 

 Mama kupiła Ani beret. 

 Hubert maluje wielki statek. 

 Hania biega po zielonej trawie. 

 Z sufitu zwisa żyrandol.  

Ważka lata nad strumykiem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 

 

Dziś przypomnimy sobie piosenkę na powitanie pt.: „Guten Tag sagen Alle Kinder” – 

melodia, jest może nieco inna, ale to ta sama piosenka, którą dobrze znacie z 

przedszkola - zapraszam – spróbujcie zaśpiewać z filmikiem, a później sami z 

pokazywaniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh1_DgMJb68 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=Uh1_DgMJb68


Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder. 

Große Kinder, kleine Kinder 

Dicke Kinder, dünne Kinder 

Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Żeby Dzień Dziecka był niezapomniany, wystarczą dobre chęci, zapał i kilka 

pomysłów. Dzieci nie potrzebują drogich prezentów. Potrzebują naszego czasu, 

uwagi, obecności. Poczucia, że robimy coś razem z nimi i dla nich, bo je kochamy, 

lubimy, bo są dla nas ważne, bo chcemy im sprawić przyjemność, bo lubimy spędzać 

z nimi czas. Oto parę pomysłów: 

1. Śniadanie do łóżka 

Domowe przysmaki własnoręcznie przygotowane przez mamę i tatę, podane na 

pięknie nakrytej tacy to miły początek tego szczególnego dnia. 
2. Wycieczka rowerowa 

Koniecznie całą rodziną. Może w okolicy są jakieś piękne miejsca, które nasze 

dziecko szczególnie lubi.  

3.  Piknik 

Wystarczy koc, kosz piknikowy pełen ulubionych smakołyków i jakaś łączka albo 

leśna polana. W zależności od zainteresowań i wieku dzieci atrakcją może być 

turlanie się po trawie, zapasy z tatą, włażenie na drzewa, gra w piłkę, obserwowanie 

robaczków przez lupę albo podglądanie ptaków przez lornetkę. 

4.  Domowa cukiernia 

Cała rodzina wspólnie robi coś, co dzieci szczególnie lubią - domowej produkcji lody, 

babeczki czekoladowe, krówki, kruche ciastka z truskawkami. 

5.  Szałas 

Budujemy go wszyscy razem w ogrodzie, na działce, w lesie. Powinien mieć 

przemyślaną solidną konstrukcję - wtedy będzie służył do zabawy przez całe lato. 

Można go umeblować prostymi siedziskami i stolikiem z pieńków. W takim szałasie 

można się bawić, jeść podwieczorek, a nawet nocować. 

6.  Teatrzyk domowy 

Przygotowujemy inscenizację jakiejś bajki z prawdziwymi kostiumami i dekoracjami. 

Dzieci na widowni, rodzice na scenie, no i oczywiście bilety, programy, szatnia z 

numerkami. Może przy okazji odkryjemy w sobie aktorskie talenty? 

7.  Przebieranki 

Potrzebne będzie wielkie pudło śmiesznych, charakterystycznych ubrań, aparat 

fotograficzny , najlepiej taki, w którym od razu można obejrzeć zdjęcia (telefon), i 

dużo fantazji.  

8.  Ognisko 

To dobre, uspokajające zakończenie dnia pełnego wrażeń. Możemy przygotować 

różne przysmaki do pieczenia (szaszłyki, kartofle, kiełbaski), możemy po prostu 

posiedzieć, porozmawiać, pośpiewać piosenki, popatrzeć w gwiazdy. 

 



 

02.06.2020 (wtorek)                                           

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Zakładka do książki”  

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 61. 

 Uzupełnianie kół pod zdjęciami dzieci odszukanymi wśród naklejek zdjęciami 

zwierząt, roślin pasujących do ich miejsca zamieszkania, według wzoru. Pisanie po 

śladach poznanych liter. Czytanie tekstu z rodzicem. 

 

2. Ćwiczenia poranne –  

• Zabawa bieżna „ Podróż motocyklem”. Dziecko staje w parze z rodzicem lub 

rodzeństwem - jedno za drugim. Druga osoba trzyma partnera – motocyklistę – w pasie. 

Jadąc, oglądają się w lewo, w prawo, pasażer ruchami ręki daje znak, w którą stronę 

skręca motocykl. Następnie zamieniają się rolami.  

• Zabawa „Kto zwinniejszy? Dziecko siada z wyprostowanymi nogami. Druga osoba staje 

bokiem do partnera i przeskakuje obunóż nad jego nogami do przodu i do tyłu. 

• Marsz po kole z wysokim unoszeniem kolan przy nagraniu  dowolnej piosenki – mogą to 

być także dowolne pląsy i podskoki do piosenki Majki Jeżowskiej pt.: 

 „Wszystkie dzieci nasze są”:  https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

 3.Kto tak mówi? – ćwiczenia w czytaniu.  
 
 -  Rozmowa na temat: Co wyróżnia Polskę i Polaków? 
 
− Czy wiesz, co turyści z innych krajów lubią u nas jeść? (pierogi, kotlet schabowy z 
kapustą…). 
 − Gdzie najchętniej jeżdżą? (do Krakowa, Zakopanego…). 
 − Z czym mają problem? (z  naszym językiem). 
 
 

 
                               KRAJOBRAZ POLSKI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


 

 
                              KRAJOBRAZ MAROKA 
 
 
 

 
                           KRAJOBRAZ FRANCJI 
 
 

 
                          KRAJOBRAZ HOLANDII 
 



 
-  Ćwiczenia w książce, s. 85.  
• Dziecko z pomocą rodzica czyta  tekst i wskazuj na obrazku dziecko, które według 
nich mogło tak powiedzieć – powyższe ilustracje ułatwią zadanie. 
  

3. Wykonanie zakładki – jeżyka 
 

  -  Rozmowa na temat książek.  
 
− Z czego robimy książki?  
− Z czego robimy papier?  
− Jak nazywają się zakłady produkujące papier? 
 
 
 
  - Przypomnienie reguł – Jak dbać o książki?  
Dziecko podaje sposoby dbania o książki, rodzic może je zapisać kolorowymi pisakami 

na kartonie wyciętym na kształt książki: 
 
Np.  
• Nie zaginamy rogów. 
 • Nie jemy podczas oglądania, czytania.  
• Ustawiamy w regale.  
• Zostawiamy w jednym miejscu.  
• Nie kładziemy na stole pomiędzy jedzeniem.  
• Nie oglądamy, nie czytamy, gdy mamy brudne ręce. 
 • Nie wyrywamy kartek.  
• Nie rysujemy, nie piszemy po książce. 
 • Używamy zakładki.  
 
-  Ćwiczenia w książce, s. 87.  – zapoznanie ze sposobem wykonania pracy 
•  Wycinanie pola z jeżykiem. (Wyprawka plastyczna nr 24). 
 • Ozdabianie jeżyka wzorami z kolorowego papieru.  
• Zaginanie kartki z jeżykiem wzdłuż linii przerywanej. 
•  Wykonanie zakładki . 
 

W ZADANIU ZAKŁADKA PRZEZNACZONA JEST DLA KOLEGI LUB KOLEŻANKI 
– W OBECNEJ SYTUACJI KAŻDE DZIECKO WYKONUJE ZADKŁADKĘ DLA SIEBIE. 

 
 

4. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (Wyprawka plastyczna).  
 
Ćwiczenie dziecko wykonuje z pomocą rodzica . 
Dziecko wycina wyrazy, układa z nich zdania i przykleja na kartce. Odczytuje  zdania: 
 
 Agatka rysuje kwiaty dla mamy. 
 Kajtek lubi ciasto z kremem.  
Błażej gra na fortepianie. 
 Hania je jagody z cukrem. 



Żaba unika bociana. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

Wprowadzenie słówek : 

 DER KREIS ( czyt.: der krais)  - koło 

DAS DREIECK  (czyt.: das draiek)– trójkąt 

DAS  VIERECK  (czyt.: das fierek)- kwadrat 

 

 

 
Dziecko powtarza słówka, stara się je zapamiętać wskazuje właściwy kształt.. 

 

    

 

 

 Zachęcam do zaśpiewania i pokazywania piosenki : „Guten Tag sagen alle Kinder” 

(zajęcia poniedziałkowe) 

 

 

 

Miłego Dnia!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.06.2020r. (środa)                                                      

 

 

Nasze podwórko 
 

I. 

Karta pracy, cz. 4, s. 74. Oglądanie obrazków. Określanie, co robią dzieci na 

podwórku. Łączenie kartoników ze zdaniami z odpowiednimi obrazkami. 

Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 
 

 

II. Słuchanie piosenki „Na naszym podwórku”  

(posłuchajcie piosenki zamieszczonej w linku poniżej) 

https://youtu.be/mXFiUzXRoLA 

 

Na naszym podwórku najlepsza jest zabawa                  x2 

jest szałas pod drzewem i to jest nasza baza 

 

Raz, dwa, trzy, do bazy wchodzisz ty 

kto wejdzie tutaj , wchodzę najpierw ja, a potem ty 

 

Tańczmy wszyscy razem by wywołać deszcz              x2 

potem wszystkie chmury rozgromimy wnet 

 

Jak indianin, moi mili, puszczam strzałę w jednej chwili 

łapcie ją, łapcie ją, zaraz wzbije się w niebo 

 

 

Pytania do piosenki: 
- Gdzie jest najlepsza zabawa? 

- Jaka jest wyliczanka w piosence? 

- W jakim celu dzieci zatańczą razem? 

- Co robi indianin? 

 

Zabawy przy piosence. 
Spróbujcie posłuchać piosenki jeszcze raz i podczas słuchania naśladujcie ruchem słowa 

piosenki. Przy powtórce utworu spróbujcie zaśpiewać piosenkę. Miłej zabawy. 

 

 

 III 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 75. Oglądanie obrazków. Opowiadanie, jak dzieci sobie 

pomagają. Rysowanie po śladach skakanek kredkami w odpowiednich kolorach. 

 

2.   Karta pracy, cz. 4, s. 76. Odczytanie wyrazów. Liczenie w nich liter i 

łączenie liniami z odpowiednimi cyframi. Liczenie kół i pokazywanie ich liczby 

na palcach. 

https://youtu.be/mXFiUzXRoLA


04.06.2020 (czwartek) 

Dzień dobry! 

Temat dzisiejszy: „Kule i koła” 

 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 64. Kończenie rysowania według wzoru. 

 

2. Ćwiczenia poranne – zachęcamy do pobudki i rozruszania się przy coraz szybszym tempie 

piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=OaY6F-CNju0. 

 

 

3. Zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą.  

 -  Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej „ Kolorowe koła”.  

 

Spójrzcie uważnie dokoła, 

wszędzie są kule i koła.  

Kół co niemiara, kul co niemiara.  

Jest koło! Tarcza zegara.  

Wesoło koła turkocą 

 pod starodawną karocą.  

 Na drogach świecą się jasno, 

 błysną i gasną, błysną i gasną.  

A tutaj koło przy kole:  

wagon, semafor – to kolej.  

A kiedy kół jest tak dużo,  

po prostu pachnie podróżą. 

 Kulę każdy nadmucha –  

od babci do malucha.  

Zrobimy z mydła pianę 

 i będą bańki mydlane.  

Ojej, przepraszam, omyłka.  

 To już nie bańka – to piłka. 

 Tu mamy kulę armatnią,  

niemodną wprawdzie ostatnio.  

Sypią się kule, kuleczki,  

 wiśnie, a może porzeczki. 

 Nitka, na nitce kulki.  

 Czyje korale? – Urszulki.  

Balon  

to kula z gondolą. 

 Lećmy!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaY6F-CNju0


Państwo pozwolą.  

W balonie było przyjemnie, 

 lecz pora wracać na Ziemię. 

 Noc właśnie Ziemię otula.  

A Ziemia – to co? Też kula. (...) 

 

- Rozmowa na temat wiersza: 

 − Jakie przedmioty w kształcie koła zostały wymienione w wierszu?  

− Jakie przedmioty w kształcie kuli zostały wymienione w wierszu?  

 

- Określanie różnic między kołem a kulą: 

 • Rodzic daje dziecku kartonowe koło i piłeczkę. Dziecko bierze między dłonie kartonowe 

koło. Powinno dojść do wniosku, że koło jest płaskie, prawie go nie czuje między dłońmi. 

Potem bierze piłeczkę. Tu odczucia są inne: piłeczka zajmuje już trochę miejsca (przestrzeni), 

nie jest płaska jak koło.  

• Potem dziecko rzuca kartonowe koło na podłogę. Ono upada i leży. Następnie rzuca piłkę w 

kształcie kuli. Ona – jak większość kul – odbija się i turla.  

• Rodzic rozcina koło. Ma dwie płaskie połówki koła. Kroi pomarańczę na plasterki, otrzymuje 

kawałki w kształcie koła. ( wyjaśnia, że środek każdej kuli ma kształt koła). 

 

-  Zabawa z  kulą  (piłką)i kołem ( np.: wyciętym z papieru). 

Przy nagraniu spokojnej muzyki dziecko w dowolny sposób poruszają się po pokoju. Podczas 

przerwy w grze zatrzymuje się i patrzy, jaki wyraz pokaże rodzic. Jeżeli tym wyrazem jest kula 

– dziecko bierze do ręki piłkę i podskakuje w miejscu, a jeżeli koło, dziecko podnosi koło 

wycięte z papieru i wykonuje przysiady. Ponowne dźwięki muzyki zachęca dziecko do 

swobodnego poruszania się.  

 

4. Karta pracy, cz. 4, s. 62.  

Czytanie ( z pomocą rodzica). Odpowiadanie na pytanie. Rysowanie trzech przedmiotów w 

kształcie koła i trzech przedmiotów w kształcie kuli. 

 

 5. Ćwiczenia gimnastyczne -  zachęcamy do dowolnych aktywności na świeżym powietrzu lub 

do skorzystania z propozycji w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

 

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 63.  

Oglądanie globusa. Wskazywanie oceanów, mórz, terenów pokrytych roślinnością (lasów), 

terenów górzystych, sugerując się kolorystyką. Wskazywanie przez rodzica kontynentów, 

nazywanie ich. Przypomnienie przez dziecko nazwy kontynentu, na którym leży Polska. 

Oglądanie obrazka. Czytanie tekstu z rodzicem. Rysowanie po śladzie szlaczka. 

 

 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 65. Rysowanie po śladach rysunków postaci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

J. niemiecki: 

 

Zabawa z piłką. 

 

DER BALL  –  piłka. 

 
Domownicy siadają na podłodze w siadzie skrzyżnym, w takich odstępach, by móc 

swobodnie toczyć do siebie piłkę. Osoba, która ma piłkę mówi tekst i na końcu wymienia, 

do kogo będzie toczyła piłkę np. piłkę ma dziecko i mówi: 

 

Ich rolle den Ball zu Mama (toczę piłkę do mamy) 

Ich rolle den Ball zu Papa ( toczę pikę do taty) 

Ich rolle den Ball zu…. (toczę piłkę do …. imię dziecka, rodzeństwa itd.) 

 

Piłkę można podawać coraz szybciej, ale należy wyraźnie powiedzieć, do kogo. 

 

Udanej zabawy i miłego dnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.06.2020r. (piątek) 

                     

 

Zabawy na podwórku – słuchanie opowiadania 
 

 

I.  

1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 94. Rysowanie tego, z czym kojarzą się 

wakacje. 

2.Podział nazw obrazków na sylaby i na głoski. 

 

II Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Zabawy na podwórku. 

 
1. Rozmowa na temat podwórka. 

− Co lubicie robić na podwórku? 

− Co powinno się na nim znajdować? 

 

2. Słuchanie opowiadania. 

Był sobie ogród, o który nikt nigdy nie dbał. Zapuszczony, dziki ogród pełen 

niebezpiecznych zasadzek, a w nim górki, dołki, wysypiska gruzu, kamieni i 

śmieci. Tu i ówdzie rosły drzewa, które aż prosiły się o dobrego ogrodnika. 

Gałęzie uschnięte, połamane, sterczały niebezpiecznie na wszystkie strony i 

zaczepiały przechodniów, strasząc podrapaniem. Wszędzie bujnie rozpleniły się 

różne krzaki, a najgęściej – te kolczaste. Dzikie jeżyny, dzika róża, akacje, 

tarnina. Był to pełen chrustu raj dla drapichrustów! Aż pewnego dnia pojawił się 

wysoki płot, który szczelnie ogrodził dziki ogród. Zza płotu dochodziły odgłosy 

pracy potężnych maszyn budowlanych. Trwało to aż do maja, gdy wysoki płot 

rozebrano, zastępując go niskim, kolorowym płotkiem ogrodowym. Na słupie 

przy furtce zamykanej na skobelek wisiała tabliczka z napisem: UWAGA! 

PRACE BUDOWLANE. WSTĘP WZBRONIONY! A nad furtką napis: PLAC 

ZABAW z dopiskiem: ZAPRASZAMY OD 1 CZERWCA. Przez te kilka 

miesięcy plac zmienił się nie do poznania. Wyparowały sterty gruzu, kamieni i 

wysypiska śmieci. Zniknęły górki i dołki, przystrzyżono kolczaste krzaki. 

Drzewa, starannie 111 okrzesane, nie straszyły już połamanymi gałęziami i 

suchymi konarami. Korony drzew, do niedawna rozczochrane i postrzępione, 

otrzymały nową fryzurę. Jakby wyszły prosto z salonu fryzjerskiego. Z 

wdzięczności za zainteresowanie i opiekę, drzewa okryły się zielonymi liśćmi i 

pachnącymi kwiatami. Bujnie rozkwitły białe i liliowe bzy. Wokół kolczastych 

akacji roiło się od pszczół. Zbierały aromatyczny nektar na miód akacjowy. W 

ostatnich dniach maja trwały prace porządkowe. Spychacz równał teren. 

Koparka wielką łyżką drążyła dół na piaskownicę. Jedna wywrotka przywiozła i 

wysypała piasek do piaskownicy. Inna rozsypywała żwir na alejkach, po których 

jeździł walec. Gdy plac był już wyrównany, piaskownica napełniona piaskiem, a 



żwir na alejkach ubity, przyjechały ciężarówki z zabawkami ogrodowymi. 

Panowie w kombinezonach wyładowali z ciężarówek mnóstwo kolorowych 

części. Postawili części na placu, wzięli w ręce duże klucze i wielkimi śrubami 

poskręcali części w całość. Na oczach dzieci stawały na placu drabinki, domki 

ogrodowe, zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele i ławeczki. Gdy panowie skończyli 

montaż zabawek, osadzili je głęboko w ziemi, żeby się nie poprzewracały. A 

potem ze słupa przy furtce zdjęli napis: PRACE BUDOWLANE i przykręcili 

tablicę z napisem: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW. 

Pierwszego czerwca była piękna, słoneczna pogoda. Prawie jak w lecie. 

Powietrze przesycał aromat kwiatów akacji. A gdy kwitną akacje, niedługo 

wakacje! Z placyku zabaw zniknęły maszyny budowlane i ciężarówki. Odjechali 

też panowie w kombinezonach. W słońcu błyszczały nowiutkie zabawki 

ogrodowe. Zjeżdżalnie zachęcały do zjazdów. Drabinki kusiły do wspinaczki. 

Huśtawki, czekając na dzieci, same lekko kołysały się na wietrze. Karuzele nie 

mogły się doczekać, kiedy ktoś zacznie je obracać. Piaskownice zapraszały do 

budowy zamków z piasku i stawiania babek. A dzieci stały onieśmielone przed 

furtką i podziwiały wspaniały widok. – Jak myślisz, można wejść? – zapytał 

Michał. – Wszystko gotowe, to chyba można! – odpowiedział Rysiek. Dzieci 

ostrożnie poruszyły furtką, odciągnęły skobelek – plac zabaw był otwarty! I 

zaczęła się zabawa! W miarę jak słońce wędrowało w górę, przybywało dzieci. 

Ustawiały się kolejki do zjeżdżalni, huśtawek i karuzeli. W piaskownicach 

zrobiło się tłoczno, na szczęście miejsca i piasku starczyło dla wszystkich 

chętnych. Starsze dzieci pilnowały porządku. Jeden z chłopców rozpędził się i 

chciał wjechać przez furtkę na rowerze. – Ej, ty, zatrzymaj się! – zawołał 

Michał. – Na rowerach nie wolno! – A kto mi zabroni? – opierał się chłopiec. – 

Ja, bo znam regulamin! Zobacz – na tablicy obrazek – przekreślony rower! To 

znaczy, że na placu zabaw nie wolno jeździć na rowerze! A dlaczego? Dlatego, 

bo nie wolno, bo łatwo kogoś potrącić! – tłumaczył Michał. – Jeśli chcesz 

jeździć, to nie tutaj, a jeśli chcesz się bawić na placu, to postaw rower przy 

ogrodzeniu. Dziewczynka prowadziła pieska na smyczy. Gdy otwierała furtkę, 

Zosia zagrodziła jej drogę. – Z pieskiem nie wejdziesz! – Ale on jest grzeczny! – 

upierała się dziewczynka. – Może i grzeczny, ale są dzieci, które boją się psów. 

A poza tym – może nabrudzić. – No to posprzątam! – Z pieskiem nie wolno, 

widzisz ten obrazek? Zosia pokazała rysunek przekreślonego psa. – Piesek 

poczeka za furtką! Dwaj chłopcy kopali piłkę. – Hola, hola! – zawołała Zosia. – 

Chcecie grać w takim tłumie? Nie ma mowy! Grajcie tam, gdzie jest pusto, 

najlepiej na boisku! Na plac zabaw wjeżdżał chłopiec na wózku inwalidzkim, z 

nogą w gipsie. – Uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga! – krzyknął jeden z piłkarzy, 

wspinając się na drzewo. – Słuchaj no – krzyknęła Zosia – uważaj, co mówisz! 

Tak, tak, nie śmiej się, dziadku, z cudzego 112 wypadku! Tobie też może się coś 

przytrafić! W tym momencie gałąź drzewa złamała się i chłopiec spadł ziemię. – 

Au, boli! – jęczał, rozcierając bolący pośladek. – Twoje szczęście, że nic sobie 

nie uszkodziłeś! Ale złamałeś gałąź i złamałeś zakaz! Zosia pokazała rysunek na 



tablicy. – Nie wolno niszczyć roślin! A teraz nie płacz, nic się nie stało! Lepiej 

pomóż osobie niepełnosprawnej, która nie miała takiego szczęścia! Chłopiec 

dołączył do grupy dzieci pchającej wózek inwalidzki. Razem podtoczyli wózek 

pod huśtawkę. – Inwalida huśta się bez kolejki! – zawołali. – Nie jestem 

inwalidą. Za miesiąc zdejmą mi gips! – To za miesiąc nie będziesz inwalidą. Ale 

teraz jesteś! Pomogli chłopcu z nogą w gipsie wsiąść na huśtawkę i huśtali go 

delikatnie, by przypadkiem nie spadł i nie złamał sobie czegoś jeszcze. A potem 

posadzili go na karuzeli i kręcili, ale nie za szybko, tak, by nie zakręciło mu się 

w głowie. Tymczasem na zjeżdżalni zrobił się okropny bałagan. Dzieci 

nawzajem się popędzały, zjeżdżały jedno za drugim, popychały się albo 

próbowały wchodzić pod górę tam, gdzie inne jechały w dół. – Tak nie wolno! 

Wchodzi się po drabince, a zjeżdżalnią tylko się zjeżdża! – zawołał Adaś, gdy 

jedno z dzieci uparło się wchodzić po pochylni. Razem z Zosią szybko 

zaprowadzili porządek na placu zabaw. A w piaskownicy nikt się z nikim nie 

kłócił, nikt nikogo nie popychał. Cicho pracowały małe koparki, wywrotki, 

ciężarówki, spychacze i walce. – Co robicie? – spytała Zosia. – Budujemy nowy 

plac zabaw dla naszych zabawek! – odpowiedziały dzieci. 

  

3. Rozmowa na temat opowiadania. 

− Co się stało z zaniedbanym ogrodem? 

− Jak wyglądał plac po przeróbce? 

− Czego nie wolno było na placu? 

- Gdzie to było zapisane? W jaki sposób? 

− Kto pilnował porządku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


