
Temat dnia   

 „Co mam podobnego?” Obejrzyj zdjęcia dzieci z różnych stron świata 
i powiedz jakie są podobieństwa i różnice między dziećmi.





2. Wykonaj zadanie ( 5-latki KP 26A, 4-latki KP 41). 
 

3. Wysłuchaj kilka razy piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”. 
 

 

 

 

4. Wysłuchaj opowiadania „Rybak i muzungu” i narysuj kolegę z 
Afryki. 

Rybak i muzungu  

Nad Jeziorem Wiktorii w Ugandzie żył sobie pewien rybak. Miał on żonę, troje dzieci, malutką chatkę i bardzo dobrą wędkę. 
Codziennie rano szedł na brzeg jeziora i łowił ryby. Kiedy złowił już 10 sztuk, zabierał je na targ do znajomego sprzedawcy, 
sprzedawał, a pieniądze przeznaczał na jedzenie i ubranie dla swojej rodziny. Pieniądze wystarczały na zaspokojenie 
potrzeb całej rodziny. Praca ta zajmowała mu pół dnia. Resztę dnia spędzał, siedząc przed domem, patrząc na jezioro i 
rozmawiając z żoną, dziećmi i wszystkimi, którzy do niego przychodzili. Tak mijał dzień za dniem. Pewnego dnia zjawił się 
pewien muzungu – człowiek biały. Długo przyglądał się rybakowi, kiedy on łowił ryby. Następnego dnia, ten sam muzungu 
znów przyszedł na brzeg jeziora i przyglądał się rybakowi, aż w końcu podszedł do niego i powiedział:  

– Rybaku! Dlaczego łowisz tylko 10 ryb dziennie? Przecież możesz poświęcić więcej czasu i łowić więcej ryb!  
– Ależ dlaczego? – ze zdziwieniem zapytał rybak.  
– Kiedy złowisz więcej ryb i sprzedasz je, będziesz miał więcej pieniędzy. Jeśli będziesz miał więcej pieniędzy, będziesz 

mógł kupić sobie łódź i wypłynąć na jezioro, by łowić jeszcze więcej ryb – tłumaczył muzungu.  
– Dobrze, ale po co? – znów zapytał rybak.  
– Kiedy będziesz miał łódź i będziesz łowił więcej ryb, sprzedasz je i będziesz mógł sobie kupić łódź motorową, żeby móc 

wypływać daleko na jezioro, gdzie jest więcej ryb i łowić jeszcze więcej.  
– To prawda, – odrzekł rybak – ale czemuż miałbym to robić?  
– To proste! Będziesz łowił więcej, będziesz miał więcej pieniędzy. Będziesz mógł zbudować większy dom dla swojej 

rodziny, kupić samo chód, kupić wiele innych rzeczy... – wyliczał muzungu.  
– Lecz po co mi to wszystko? – ze zdziwieniem zapytał rybak.  
– Jak to po co? By być bardziej szczęśliwym! – wykrzyknął muzungu.  

– Ale ja już jestem bardzo szczęśliwy! –powiedział rybak. 
 

https://www.youtube.com/embed/gCoFVxMit4o?feature=oembed


5. Wykonaj zadanie (5-latki KP 25). 

 



6. Przyjrzyj się ilustracjom, odczytaj wyrazy za pomocą obrazków, 
podziel wyrazy na sylaby. Zamaluj tyle kratek, ile jest sylab. 

 



7. Jeśli masz ochotę, poćwicz pisanie litery D. 

 

 

 



https://player.vimeo.com/video/224050206?app_id=122963

