
Witajcie Dzieciaki w poniedziałkowy dzień. Ten tydzień przeznaczony 

zostanie tematyce „Rodzina”. Naszymi celami w tym dniu będą: 

 
         Ocena własnych postaw i zachowań w stosunku do rodziców. 
 

         Poprawne wypowiadanie się w czasie przeszłym i przyszłym. 
 

         Umacnianie więzi rodzinnej, wyrabianie szacunku do osób dorosłych. 

 
 

 

 

Zapraszamy do zabawy paluszkowej ,,Rodzinka” 

Wraz z rymowanką należy kolejno prostować palce (zaczynając od kciuka). 

,,Ten pierwszy to dziadziuś, 

a przy nim babunia. 

Największy to tatuś, 

a przy nim mamunia. 

A to ja-dziecinka mała, 

a to moja rodzinka cała!” 

 

Rozruszaliśmy palce to teraz reszta ciała w zabawie „Uciekamy przed deszczem” – 

dzieci chodzą sobie spokojnie po dywanie a na hasło „uciekamy przed deszczem” 

kucają i robią „daszek” z dłoni nad głową. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

Po zabawie opowiadanie: 

 

Dobra to chatka, gdzie mieszka matka – L. Krzemieniecka 

              

 
 



1.                Poszedł Jaś w świat, żeby biedę pokonać. Pożegnał matusię i poszedł w świat szeroki, w 

świat daleki, przez pola, przez lasy i rzeki. Tu i tam o pracę się starał, ale nic się nigdzie 

nie trafiło. 

2.                Usiadł raz wreszcie pod brzozą płaczącą i zamyślił się nad swoją biedą. 

 
 

3.                Nagle patrzy: idzie kurka ślicznopiórka. 

4.                Trąca Jasia pazurkiem i mówi kurzym głosem: 

-          Jestem kurka ślicznopiórka, złote jajka niosę. Komu nie niosłam to nie 

niosłam, a tobie będę nieść. Byś mógł odtąd, miły Jasiu z pełnej misy jeść. 

Ucieszył się Jasio, podskoczył i mówi: 

-          Złota kurko, chodźże ze mną zaraz na matuli podwórko! 

 
5.                I powędrował Jaś do matki. Szedł Jasio przodem, a kurka za nim, gdacząc od czasu, do 

czasu. 

6.                Idzie Jasio...idzie spotyka ogrodnika: 



-          Słyszałem, że twoja kurka złotopiórka złote jajka znosi, strasznie mi się to 

podoba. Zostańże Jasiu u mnie. 

 

 
 

7.                Wyszli na szeroką drogę. Patrzą: stoi pałac bogaty. Złociste ma ściany, srebrzyste 

komnaty. 

8.                Przy oknie król siedzi w koronie na głowie i zobaczywszy Jasia tak do niego mówi: 

-          Chodź Jasiu ze swoją kurką na moje królewskie podwórko. Dam ci kubraczek 

złoty i pierścień z czerwonym kamykiem i jak zechcesz, zostaniesz moim 

pachołkiem. 

9.                Głowi się Jasio, głowi, co by tu powiedzieć królowi, aż wreszcie mówi tak: 

-          I kamyk ładny i kubraczek gładki, ale muszę wracać do matczynej chatki. Bo 

dobra to chatka, co w niej mieszka matka. 

 
 

 

 



10.           Przechodzą a tam we wsi święto matki właśnie było. 

 

 

 
11.           Wszyscy się bawią, tylko Jasiowa matula w pustej chacie smutna siedzi, a tu jeszcze pod 

okno przychodzą sąsiedzi i mówią: 

-          Znalazł wasz Jasio złotą kurkę to i o matce zapomniał. 

 
12.           Wyszła Jasiowa matka na drogę i szepcze to do siebie, a niby to do sąsiadów: 

-          Będzie jeszcze słońce nad moimi wroty, nie zapomniał o mnie mój syneczek złoty. 

I prawda, ledwie te słowa wymówiła, patrzy, patrzy, idzie Jasio, synek dobry, 

a kurka ślicznopiórka za nim. 

-          Matulu matulu! – krzyknie Jasio i matkę chwyta w ramiona. 



-          Mój, synu wróciłeś do swojej starej matki, ale czym cię ugoszczę, mam 

barszczu ostatki – mówi matka zatroskana. 

 
  

13.           Od matki dobre i ostatki  - rzecze Jasio i kurkę ślicznopiórkę matce grzecznie 

przedstawia. 

14.           A kurka powiada: 

-          U kogo nie byłam, to nie byłam, a u was siedzę na grzędzie. Tam, gdzie syn matkę kocha 

i kurce dobrze będzie. Będę wam złote jajka nieść, byście mogli z pełnej misy jeść. 

-          I pokonał Jasio biedę i z matką gospodarował szczęśliwie. A kurka ślicznopiórka wciąż 

gdakała wśród podwórka i złote jajeczka niosła. 

 

 

 
 



 
Teraz przeprowadźmy rozmowę sprawdzającą stopień zrozumienia treści wysłuchanego tekstu. 

         Jakie postacie występują w baśni? 

         Dlaczego Jaś poszedł w świat? 

         Czy znalazł pracę? 

         Kogo spotkał, szukając pracy? 

         Co zdarzyło się w drodze powrotnej do domu? 

 

 Czy Wy drogie dzieci pomagacie rodzicom? 

 W jaki sposób Wasza mama opiekuje się całym domem? 

 Czy opieka nad rodziną to łatwe zadanie dla Waszych mam? 

 

Posłuchajcie wiersza: 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2v

eqDfBgWRcJB9GewENhv_uoYedRi_H-Fs8etNEIltkVcN2yf2ZCoyfx0   

 

Myślimy, że piosenka obrazuje uczucia dzieci do swoich rodziców. Dlatego warto 

włączyć piosenkę w ten szczególny dzień w roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

Mamy również propozycję laurki jaką dzieci mogą stworzyć dla swojej mamy: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2veqDfBgWRcJB9GewENhv_uoYedRi_H-Fs8etNEIltkVcN2yf2ZCoyfx0
https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2veqDfBgWRcJB9GewENhv_uoYedRi_H-Fs8etNEIltkVcN2yf2ZCoyfx0
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 

 

 

 



 

 


