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Temat: Sprawiedliwość w bajkach.  

 

Zad. 1 „Koń i osioł” – słuchanie wiersza.  

Proszę przeczytać dziecku wiersz. 

 

„Koń i osioł” 

Szedł raz konik z osłem drogą; 

osioł dźwigał ciężkie wory. 

Konik biegł beztrosko obok, 

do pomocy niezbyt skory. 

 - Pomóż, proszę! – zarżał osioł –  

 bo zbyt dużo mam na grzbiecie. 

 Weź ode mnie kilka worków: 

 razem łatwiej jest na świecie! 

- Twoje worki, twoja sprawa –  

odparł konik niezbyt miło. –  

Jesteś osłem, no to pracuj! 

Mnie dźwiganie się znudziło. 

 Usiadł osioł i zapłakał: 

 - Dłużej dźwigać już nie mogę. 

 Gdy usłyszał to gospodarz, 

 zaraz wybiegł doń na drogę. 

- Chwytaj, koniu, wszystkie wory –  

praca ma być wykonana! 

Aby wspomóc przyjaciela, 

weź też osła na barana! 

 Bo tak właśnie jest na świecie, 

 że gdy drugi jest w potrzebie, 

 to mu pomóż i nie zwlekaj, 

 nim kłopoty dotkną ciebie! 

 

Proszę zachęcić dziecko, by opisało zachowanie konia wobec osła oraz zachęcić do dokonania oceny 

postaw obydwu bohaterów. Można zadać pytania pomocnicze np. Jak się czuł osioł, gdy szedł z 

pakunkami obok konia? Co sądzisz o zachowaniu konia? Dlaczego właściciel obydwu zwierząt kazał 

koniowi wziąć osła na plecy? Czy jego decyzja była sprawiedliwa? 

 

Zad. 2 „Sprawiedliwość w bajkach” – rozmowa.  

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat sprawiedliwości w bajkach np. „Czerwony Kapturek” – 

zachowanie i ukaranie wilka; „O rybaku i złotej rybce” – wygórowane życzenia żony rybaka; 

„Kopciuszek” – wynagrodzenie Kopciuszka i ukaranie jej sióstr itp. 

 

Karty pracy 4, str. 52 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 3 „Piłka” – zabawa ruchowa.  

Dziecko ćwiczy z piłką: toczy, podrzuca i łapie lewą ręką, prawą ręką i oburącz, kozłuje, rzuca do celu. 



 

Zad. 4 „Znajdź pary” – doskonalenie percepcji wzrokowej na karcie pracy.  

 

Karty pracy 4, str. 58 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 5 „Czary ze słoną wodą” – zabawa badawcza.  

 

Do tej zabawy potrzebne będą 2 przezroczyste pojemniki z wodą, sól, patyczki oraz pary różnych 

przedmiotów np. 2 jajka, 2 kawałki ziemniaka, 2 szyszki itp. Jeden pojemnik jest z czystą wodą, a w 

drugim pojemniku dziecko rozpuszcza dużą ilość soli. Następnie dziecko umieszcza w obu pojemnikach 

przygotowane wcześniej pary przedmiotów i obserwuje, co się z nimi dzieje. Pytania pomocnicze np. Co 

się stało z wodą, gdy rozpuściła się w niej sól? Dlaczego jajko zatonęło w wodzie słodkiej, a w słonej 

nie?  

Na zakończenie dziecko wkłada do każdego pojemnika patyczek. Dziecko swobodnie wypowiada się na 

temat: Co twoim zdaniem stanie się za kilka dni z patyczkami?  

Jeśli to możliwe, proszę zostawić oba pojemniki z wodą i patyczkami na kilka dni i obserwować z 

dzieckiem, co się dzieje z patyczkami.  


