
 

                                             Propozycja zajęć na dzień 06.04.2021                                            
 

                                                Witamy wszystkie Kotki oraz ich Rodzinki na 
                                                zajęciach z nowego cyklu pt: „Bajki i baśnie”. 

                                                   Mamy nadzieję, że Wszyscy wypoczęli   podczas              
                                                   Świąt i są pełni sił oraz zapału by sprostać      
                                                           nowym wyzwaniom. Zapraszamy. 

 
 
 

 
 
Temat: „Zaczarowane drzewo” 
Aktywność: społeczno-przyrodnicza, ruchowa 
Cel: 
- wdrażanie dzieci do sensownego, a zarazem swobodnego wypowiadania 
się, 
- odczuwanie zadowolenia z powodu umiejętności wypowiadania swoich 
życzeń 
- rozwijanie umiejętności tworzenia improwizacji ruchowych. 
 
1.Hej Koteczki! Zaczynamy od rozgrzeweczki!   „Na ziemi zostaje” 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4  
 
2.Prosimy Rodziców, by przygotowali sobie pomoce z załącznika 1. Ułóżcie 
wycięte liście na drzewie. Czytając bajkę, w momencie wypowiadania 
życzeń przez bohaterów, zdejmujcie z sylwety drzewa kolejne listki i 
rzucajcie na podłogę. 
 
                        „Zaczarowane drzewo”  Bożena Szuchalska 
Na skraju lasu rósł stary dąb. Jego liście różniły się od innych drzew, były 
większe i mieniły się różnymi barwami zieleni. Ludzie podziwiali je. Często 
przychodzili, siadali pod drzewem, ciesząc się cieniem w upalne dni. Drzewo 
znało wiele historii, które opowiadali sobie ludzie, znało też ich sekrety. 
Jednak nikt nie znał tajemnicy, którą skrzętnie skrywał stary dąb. Cieszył się 
każdym kolejnym dniem. Czasem podśpiewywał sobie szumiąc do taktu 
gałązkami: 
                      „Piękny świat jest dookoła 
                     Rosą kwiaty, brzęczy pszczoła 
                     W dzień słoneczko mnie ogrzewa 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


                    W mych konarach ptaszek śpiewa 
                    Księżyc pięknie świeci nocą 
                   Gwiazdki dla mnie tez migocą.” 
Wszystko zmieniło się pewnego wiosennego dnia. Koło drzewa bawiła się 
grupa chłopców. Zaczęli dla zabawy zrywać liście i wypowiadać życzenia. Za 
każdym razem, kiedy o coś poprosili, natychmiast pojawiało się to obok nich. 
Chłopcy odkryli sekret, który przez wiele lar skrywał stary dąb. Jego liście 
spełniały życzenia ludzi. Wieść o tym szybko rozeszła się po okolicy. Ludzie 
tłumnie przybywali do starego dębu. Za każdym razem, kiedy ktoś zerwał 
listek, żeby spełnić swoje kaprysy, prosząco nowy samochód, bluzkę , korale, 
rower, piłkę drzewo cicho szlochało: „Pożegnania czas jest bliski, bo zrywają 
moje listki.” 
Jednak nic nie mogło poradzić na chciwość przychodzących tu osób. Ludzie 
nie słyszeli płaczu drzewa, zajęci tylko swoimi sprawami, a ono coraz 
smutniej i rzewniej szumiało. Pewnego dnia dąb zauważył, że został mu już 
tylko jeden malutki listek, a w jego kierunku idzie chłopczyk. 
„Czas mój już dobiegł końca, nie zobaczę więcej słońca”- pomyślało drzewo. 
Ostatni raz obejrzało się wokół siebie żegnając się ze światem. Chłopiec 
podszedł, wspiął się na paluszki i zrywając ostatni listek powiedział:  
„Drzewko jedyne, drzewko kochane, proszę uratuj moją mamę. Ja żadnych 
bogactw nie potrzebuję, ona tak bardzo ciężko choruje.” 
I w tym momencie nastąpiło coś, czego się drzewo nie spodziewało. Na jego 
gałęziach pojawiły się tysiące nowych liści. Drzewo, które myślało, że to jego 
ostatnie chwile, na nowo rozkwitło, bo nawet ono nie wiedziało, że uratować 
może je tylko osoba o dobrym sercu. Znowu jak dawniej mogło cieszyć się 
życiem i śpiewać swoją piosenkę: 
                      „Piękny świat jest dookoła 
                     Rosą kwiaty, brzęczy pszczoła 
                     W dzień słoneczko mnie ogrzewa 
                    W mych konarach ptaszek śpiewa 
                    Księżyc pięknie świeci nocą 
                   Gwiazdki dla mnie tez migocą.” 
 
 

A teraz prosimy, by Rodzice porozmawiali z Dziećmi o życzeniach,  
- o co prosili ludzie zrywając liście z drzewa, 
- jakie życzenie miał spełnić  ostatni liść dębu,  
- kiedy najczęściej my wypowiadamy życzenia,  
- czy częściej życzymy sobie czegoś, czy innym,  
Zwróćcie uwagę, by dzieci mówiły całymi, pełnymi zdaniami.  
               Niech każdy weźmie listek i wypowie swoje życzenie. 
 
 



 3.Nadszedł czas na trochę ruchu przy muzyce. Rodziców prosimy o 
włączenie utworu muzycznego, a „Kotki” biorą w rączki po jednym listeczku 
i tańczą  wymyślony przez siebie układ ruchowy do utworu „Tańczące 
liście” : https://www.youtube.com/watch?v=ABitPbyvN80 
 
4. Czujecie się zmęczeni? Zdejmijcie kapcie i skarpetki, połóżcie się na 
plecach i jeszcze raz posłuchajcie tego utworu. Możecie zamknąć oczy i 
wyobrazić sobie, że leżycie na polanie pod drzewem, a nad Wami wirują 
liście. 
 
 
 
 

Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszych zajęciach.  
Wasze  ciocie: Bożenka i Dorotka 
W załączniku 2 drzewo życzeń do samodzielnego pokolorowania i 
ozdobienia. 
 
 
 

 
 
Załącznik 1 

 



 
 

 
 



Załącznik 2 

 


