
Dzisiejsze spotkanie poświęcimy komuś ważnemu w waszym życiu. Nie będzie to jednak 

ani mama, ani tata, ani siostra czy też brat. Nie będą to również dziadkowie. Dziś 

porozmawiamy o PRZYJACIELU. 

 

1. Posłuchajcie wiersza czytanego przez rodzica. 
 

 „Mój przyjaciel” 

(B. Szelągowska) 
 

Radość wielka mnie rozpiera, 
gdy mam obok przyjaciela. 

On uważnie mnie wysłucha. 
Wiem, że mogę mu zaufać. 

 

Jak nikt inny mnie rozśmieszy, 
w chwilach smutku mnie pocieszy. 

To on zawsze mi doradza 
i tajemnic mych nie zdradza. 

 

Bez wahania mi pomoże 
wtedy, gdy się czuję gorzej. 

I niczego się nie boję, 
kiedy obok niego stoję. 

 
Lubię lekcje z nim odrabiać 

i świat cały z nim poznawać. 

Chętnie wszystkim się 
z nim dzielę, bo jest moim przyjacielem. 

 
Na podstawie wysłuchanego wiersza i własnych doświadczeń/przeżyć, spróbuj powiedzieć, 
jaki powinien być dobry przyjaciel? Ilu przyjaciół według Ciebie można mieć? 

 
2. Czy dobrze znasz swojego przyjaciela/przyjaciółkę? Spróbuj teraz uzupełnić tekst 

dopowiadanymi przez siebie słowami. 
 

Moim  przyjacielem/przyjaciółką jest ……… . ……….. ma ………… lat,  ma …………. włosy i 
……….. oczy. Jest ode mnie wyższy/a (niższy/a). ………… lubi bawić się ………….. Bardzo 
lubi kolor………….. .  Jego/ jej ulubione danie to…………. . Boi się / nie lubi ………… .  

 
3. 1 czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka – obchodziłeś/łaś to święto 

przedwczoraj. Nie wiem czy  wiesz, że obchodzimy też Dzień Przyjaciela - 9 czerwca.  
 



 
 

 

Jest to bardzo dobra okazja, aby zrobić swojemu przyjacielowi niespodziankę! Możesz 

zadzwonić do niego z życzeniami, przygotować pyszności i zaprosić go do siebie, do 
wspólnej zabawy, możesz również wykonać dla przyjaciela kartkę z życzeniami 
i wręczyć mu ją właśnie 9 czerwca.  

 
4. Kartka dla przyjaciela – to kolejne zadanie dla Ciebie. Sam/sama najlepiej wiesz, co na 

takiej kartce powinno się znaleźć. Może coś co twój przyjaciel bardzo lubi, albo 
o czym marzy? Może znajdą się na niej życzenia albo wiersz dla przyjaciela, np. 

ułożony przez Ciebie? Sam zdecyduj, bo nikt lepiej nie zna Twojego przyjaciela niż Ty 
i nikt lepiej nie wie, co może sprawić mu radość. Przygotowując kartkę, aby milej Ci 
się pracowało możesz słuchać piosenki „Każdy jest inny” z poniedziałkowych zajęć: 

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

 
Życzę Wam, abyście mieli tylko oddanych i wiernych przyjaciół, i sami byli takimi 
przyjaciółmi dla innych.  

 
 

 
Pozdrawiam Was i ściskam – Pani Marysia 

 
 

 


