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Temat: Można na mnie polegać 

 

Zad. 1 „Kornik” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. 

 

„Kornik” 

Raz pewien mały kornik 

urządzić chciał mieszkanie 

dla siebie i dla żony,  

więc znalazł dziurkę w ścianie. 

Postawił tam dwa krzesła 

i stół o czterech rogach 

oraz dwa duże łóżka –  

każde na czterech nogach. 

Gdy wszystko już urządził, 

usiadł na jednym z krzeseł, 

a każde krzesło przecież 

zrobione było z desek, 

Poczuł kornik apetyt, 

zasępił się więc srodze 

i w końcu zjadł od nowych 

krzeseł po jednej nodze. 

Zjadł też swój jasny, piękny 

stolik o czterech rogach 

i wreszcie oba łóżka –  

każde na czterech nogach. 

A potem długo płakał 

i robił smutne miny… 

Aż w końcu nowe meble 

ulepił z plasteliny. 

 

Po wysłuchaniu wiersza proszę zadać dziecku kilka pytań odwołując się do tekstu np. O kim 

był wiersz? Dla kogo kornik urządzał mieszkanie? Z czego zrobił meble? itp… 

Następnie proszę zapytać dziecko o zachowanie kornika, wskazując jego pozytywne i 

negatywne zachowanie. 

Po omówieniu wiersz proszę spytać dziecko: Na kim można polegać i dlaczego? Jakie cechy i 

wartości sprawiają, że można na kimś polegać? 

 

Zad. 2 „Przygoda kornika” – gra karciana typu „Piotruś” 

 

Proszę skorzystać z książki „Pomoce dydaktyczne” str. od 37 do 41 „Przygoda kornika”. 

Proszę wyrwać 3 kartki z książki. Dziecko samodzielnie powinno wyciąć karty po 

przerywanej linii. Po obejrzeniu i dobraniu obrazków w pary można zagrać jak w „Piotrusia”. 

 

Zad. 3 „Droga w ciemności” – zabawa integracyjna. 



Dziecko ma zasłonięte oczy, a rodzic lub starsze rodzeństwo jest przewodnikiem, który 

oprowadza dziecko np. po pokoju, mieszkaniu, tak aby nie zrobiło sobie krzywdy. Później 

można zmienić się rolami. 

 

Zad. 4 „Jabłonka” – ćwiczenie sprawności manualnych z wykorzystaniem kart pracy. 

 

Karty pracy 3, ćwiczenie str. 35 

Dziecko poprawia jabłonki ołówkiem po śladzie. Następnie nazywa umieszczone w kółkach 

obrazki i podaje porę roku, którą symbolizują. Teraz dziecko opisuje w jakim okresie jabłoń 

ma: kwiaty, pąki liści, zielone niedojrzałe jebłka, zieloną koronę z liści, dojrzałe czerwone 

jabłka, kolorowe liście, gałęzie bez liści. Następnie dziecko dorysowuje elementy tak, by 

drzewa przedstawiały jabłoń w każdej porze roku. Na koniec dopasowuje i wkleja obrazek do 

każdej pory roku. 


