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           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 

                                               



 

„Jesteśmy Polką i Polakiem”  

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Ref: 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok  

Ref: 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc  

Ref: 



Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat  

Ref: 2x 

 

     „Dwóm tańczyć się zachciało”          

Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało, 

lecz im się nie udało, fari, fari, faro. 

Kłócili się ze sobą, ze sobą, 

ja nie chcę tańczyć z tobą, fari, fari,faro. 

Poszukaj więc innego, innego, innego,  

do tańca zdolniejszego, fari, fari, faro. 

 

 

„Pokłóciły się zwierzęta...” – ćwiczenia ortofoniczne  

z wykorzystaniem wiersza E. Matłosz. 

Dnia pewnego na podwórku 

pokłóciły się zwierzęta 

o to, kto ma dłuższą pamięć 

i kto dłużej z nich pamięta. 

Kura: KOO, KO, KO, KO. 

Kaczka: KWAA, KWA, KWA, KWA. 

Baran: BEEE! 

Świnka: KWIK! 

Kto z nas dłuższą pamięć ma? 

Pies zaszczekał: HAU, HAU, HAU! 

Indyk zagulgotał: GUULL, 

a kot, który ciągle spał, 

miauknął tylko cicho: MIAUU. 

Nic z tej kłótni nie wynikło, 

bo zwierzęta przez dzień cały, 

o co była awantura, 

wszystkie pozapominały... 

  
  

    „Mnóstwo śmiechu, mnóstwo krzyku” 

 

         Przez podwórko, przez podwórko 

          drepcze rudy kogut z kurką, 

          pies się ściga z kotem w łatki, 

          koza z owcą depczą bratki. 

 

         Ref.    

          Mnóstwo śmiechu, mnóstwo krzyku! 

          Ko, ko, ko, ko, kukuryku! 

          Hau, hau, hau oraz gdak 

          Miau, miau, miau oraz kwak 

 

         Przez podwórko, przez podwórko 

          kroczy czarna krowa z córką, 

          źrebak goni własny ogon, 

          bez ustanku brykać mogą. 

 

          Ref.   Mnóstwo śmiechu... 

 

 

           

 



POCZYTAJ MI MAMO, TATO……             

 

 
 

Bajka terapeutyczna 

„ NA WIEJSKIM PODWÓRKU” 

autor Tatiana Jankiewicz 

 

        Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na 

pięknej polanie otoczonej dębami znajdowała się wioska, a na jej 

skraju małe podwórko, na którym mieszkały zwierzęta. Wśród 

mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate 

kózki, żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam 

płynęło spokojnie, a zwierzątka żyły   w wielkiej przyjaźni. Całe dnie 

spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie miłe, dobre  

i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie 

zwierzęta bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. 

Zwierzątka dbały o swój wiejski ogródek, w którym rosły piękne, 

kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, podlewały je, a one 

odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak 

mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… Pewnego dnia stało się 

coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. 

Szeptała zwierzątkom niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego 

czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. Zwierzęta kłóciły się 

ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 

podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te 

przewracały się. Nie myślały o tym, że komuś może stać się krzywda. 

Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już bawić się 

razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do 

siebie. Były dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. 

Zwierzątka zapomniały również o swoim ogrodzie, o kwiatkach, 

pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak 

nie pachniały.Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła 

się po całym świecie i dotarła do dobrej, wiosennej wróżki, która 

postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się bardzo 

ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od 



złości miny zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły 

swoje postępowanie, prosiła ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie 

podwórko i odeszła daleko, daleko… ale ani zwierzątka, ani ZŁOŚĆ 

nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne 

pudełko i poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo 

ucieszyły się z prezentu ,ponieważ były już bardzo zmęczone 

ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do 

pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, 

w coś, co pozwoliło zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze 

jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, kłótni i gdzie panuje 

przyjaźń… 

Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

                            

                                                                     Elżbieta Sobieraj 

 

 

 


