
                               

    

 

        

 

                            

                  LISTOPAD  2021 

             Wych. Elżbieta Sobieraj 

„KTO TY JESTEŚ?...” 

JEST DESZCZOWO I CORAZ 

CHŁODNIEJ”

 

 



 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe: 

religia: 

  środa 15.00-15.15 

  czwartek 13.40-13.55 

język angielski: 

  poniedziałek 14.15-14.30 

  czwartek 14.00-14.15 

rytmika: 

  poniedziałek 12.30-12.45 

  piątek 14.00-14.15 

 

                                  

 

                         

                          Katechizm polskiego dziecka  

                            Kto ty jesteś? 

                            — Polak mały. 

                            Jaki znak twój? 

                            — Orzeł biały. 

                            Gdzie ty mieszkasz? 

                            — Między swemi. 

                            W jakim kraju? 

                            — W polskiej ziemi. 

                            Czym ta ziemia? 

                            — Mą Ojczyzną. 

                            Czym zdobyta? 

                            — Krwią i blizną. 

                            Czy ją kochasz? 

                            — Kocham szczerze. 

                            A w co wierzysz? 

                            — W Polskę wierzę!.  

 

 

 

Wiersz „Deszczowe zwierzaki” 

Gdy pada na nosy,  

gdy pada na krzaki,  

to budzą się zaraz  

deszczowe zwierzaki.  



Deszczowy baranek,  

deszczowy pudelek,  

deszczowe zwierzaki  

z deszczowych kropelek.  

Mają worki z kałużami,  

parasole za uszami.  

Ciągną wielkie srebrne kosze,  

w koszach rynny i kalosze.  

Skaczą sobie raz i dwa!  

Na ogonach im wiatr gra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Deszczowa orkiestra” 

I. Kto nie lubi deszczu 

kto się boi burzy, 

komu w niepogodę czas się dłuży 

niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze, 

bo my gramy razem z deszczem. 

 

REF. Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz 

i my razem z deszczem gramy sobie też. 

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz. 

 

II. Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra 

ciągle gra i grać nie może przestać. 

Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami 

Do zabawy zapraszamy. 

 

REF. Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz 

i my razem z deszczem gramy sobie też. 

Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz. 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz. 

 

 

 

 

 



POCZYTAJ MI MAMO, TATO……            

 

 

Bajka terapeutyczna 

Mateuszek boi się ciemności 
Dawno, dawno temu, w małym miasteczku mieszkał sobie mały 

chłopiec imieniem Mateuszek. Chodził do przedszkola, miał kolegów, 

z którymi lubił się bawić. Był wesoły, szczęśliwy i miał tylko jedno 

zmartwienie, które powracało do niego każdego wieczora. Bardzo nie 

lubił gasić światła i bał się ciemności. Wieczorem, leżąc już we 

własnym łóżeczku wyobrażał sobie, że do pokoiku przychodzą różne 

straszne i groźne stworzenia. Czasami nawet słyszał, jak te stwory 

szeptały albo tupały na półkach z zabawkami. Bardzo się wtedy bał  

i przykrywał miękką kołderką aż po same uszy. Oj, tak – bardzo się 

wtedy bał...Mama Mateuszka ustawiła przy jego łóżeczku nocną 

lampkę, która odganiała ciemność jak najdalej od chłop-ca. To był 

bardzo dobry pomysł, ale zdarzyło się coś, co odmieniło to zupełnie. 

Chcesz posłuchać co się wydarzyło? Pewnego wieczora, gdy chłopiec 

leżał w łóżeczku i już prawie zasypiał, usłyszał szepty dochodzące z 

drugie-go końca pokoju. Zapalił lampkę i spojrzał w to miejsce.  

Wcześniej też mu się to zdarzało i zwykle okazywało się, że nic tam 

nie ma, ale tym razem było inaczej. Mateuszek tak mocno się 

przestraszył, że aż słyszał bicie swego ser-duszka, ale to coś, co 

siedziało w kącie, też się bało i zasłaniało łapkami swoje oczka. 

Chłopiec widząc to ze zdumienia szeroko otworzył swoje oczy. 

Najwyraźniej to małe stworzonko bało się dużo bardziej niż on.– Nie 

bój się, nic ci nie zrobię – powiedział Mateuszek. – Dlaczego 

zakrywasz ciągle oczy, czy może boisz się światła? Stworzonko 

skinęło główką.– Dobrze już, skoro się boisz, to już wyłączam – 

powie-dział. Gdy było już ciemno usłyszał cichutkie ,,dziękuję”.– Ja 

jestem Mateuszek, a ty jak masz na imię?- spytał.– Ja jestem 

Mruczek, kotek z twojej ulubionej bajki. Przez dłuższą chwilę było 

całkiem cicho. Już zaczął myśleć, że to wszystko mu się śni, gdy 

usłyszał znowu:– Nie zrobisz mi krzywdy? Bardzo cię proszę , nie 

świeć na mnie...– Ale dlaczego? Przecież  

w ciemności nic nie widać... – odpowiedział.– U nas  

w bajkowej krainie jest półmrok, a zresztą przecież wiesz, że koty 

lubią noc. Noc jest piękna, zwłaszcza kiedy na niebie widać blady 

księżyc i migocące gwiazdy. A najmądrzejszy i najstarszy kot, 

Egiptek, przestrzegał nas przed światłem. Mówił, że od nie-go mogą 

boleć, a nawet rozchorować się oczy. Ostrzegał też, że tam, gdzie jest 

tak jasno, czają się groźne stwory. 



Nawet jeśli ich nie widzimy, mogą nam zabrać całą naszą magiczną 

moc. Mateuszek był tym tłumaczeniem bardzo zdziwiony. To 

przecież w ciemnościach nic nie widać... Ale przypomniał sobie, jak 

to jest, gdy wyjdzie się z ciemnego pokoju do bardzo jasnego... albo 

zapali się nagle światło... lub gdy próbuje się patrzeć na słońce. No 

tak, oczy tego nie lubią i trzeba je w pierwszym momencie 

przymknąć. Wtedy niewiele można zobaczyć. Po chwili oczy 

Mateuszka zaczęły przyzwyczajać się do mroku i już coraz wyraźniej 

widział kształty mebli, zabawek... Zobaczył też zarys postaci kotka  

i powiedział:– To nieprawda, że tam, gdzie jest jasno, mieszkają 

stwory. Nie bój się, ja tu jestem. Jeśli chcesz, możesz być moim 

przyjacielem. Mruczek popatrzył na chłopca i zamruczał radośnie. 

Podszedł do niego powoli i powiedział:– Rzeczywiście nie wyglądasz 

na stwora, którego można się bać. I z chęcią zostanę twoim 

przyjacielem! Mateuszek uśmiechnął się na te słowa – on i potwór! 

Przecież on jest małym chłopcem, a nie jakimś stworem! Zrobiło im 

się całkiem wesoło, miło jest tak wspólnie się pośmiać  

i porozmawiać. Chłopiec pomyślał sobie, że warto było 

przezwyciężyć strach, by poznać się nawzajem. Mruczek był 

cudownie miękkim i puszystym zwierzaczkiem. Nawet jeżeli różnili 

się od siebie, bo jeden wolał światło, a drugi mrok, byli przecież teraz 

przyjaciółmi. Jeszcze tego samego wieczora obiecali sobie, że będą 

bawić się w różne ciekawe zabawy i nieważne, czy będzie to dzień 

czy wieczór. 

 

 

 

                               

 

                                                    Elżbieta Sobieraj 

 

 


