
PONIEDZIAŁEK – 11.05 

 

1. „Wszyscy dla wszystkich”- rozmowa  na temat 

treści wiersza Juliana Tuwima. 

 

Rodzic czyta dziecku wiersz Juliana Tuwima – „Wszyscy dla wszystkich”. 

Wszyscy dla wszystkich 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 

Przykładowe pytania dla dziecka: 
- O czym był wiersz? 

- Jakie zawody zostały wymienione w wierszu? 

- Co robią przedstawiciele tych zawodów? 

- Czym jest zawód? (*zawód-praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują za 

wykonywane czynności wynagrodzenie pieniężne, 

*zawód-miłosny, nieodwzajemniona miłość, źle ulokowane uczucie, 

*zawody np.: sportowe, konkurencje, olimpiady. ) 

- Dlaczego praca wszystkich ludzi jest ważna? 

 

 

 



Na obrazkach przedstawione są różne zawody. Zadaniem dziecka jest ich rozpoznanie. 

Może również dzielić nazwy na sylaby, a także określić liczbę głosek.  

 

 



 



 





 



 

 

 



2. Umuzykalnianie dzieci poprzez grę na instrumentach do 

piosenki „Zakochany bocian”. 

 

Dla przypomnienia tekst piosenki i link. 

Zachęcam do odtworzenia i wspólnego zaśpiewania piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=9UjJ6Pd4ybM 

 

Bocian się zakochał raz 

W najpiękniejszej z wszystkich żab 

Chodził za Nią cały dzień 

I klekotał: Kle, Kle, Kle 

Żaba woła: Rechu, Rech , 

Nie wiadomo tak czy nie, 

aż od plotek kipiał staw 

co za miłość ach, ach, ach 

 

Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

Bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle (bis) 

 

Chodź dokoła milion żab, 

bocian człapie człap, człap, człap 

W zimnym stawie cały dzień 

szuka, biega żabki swej 

Żaba woła: Kum, Kum, Kum 

drogi boćku jestem tu 

Bocian na to: Kle, Kle, Kle 

Która z was tą moją jest 

Ref: Niestety, niestety skończyło się to źle 

Bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle 

Więc ucz się języków bo może zdarzyć się, 

Że ktoś ci I love you, a ty ni be ni me. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UjJ6Pd4ybM


Rodzic utrwala ze swoim dzieckiem treść i melodię piosenki. Zadaniem dziecka 

jest rozpoznać marakasy wśród innych instrumentów muzycznych. Na samym 

końcu dostosowuje grę na instrumentach do melodii piosenki. 

 

Rodzic zadaje pytania dziecku. 

*Gdzie znajdują się marakasy? 

Nadaj nazwy pozostałym instrumentom.  

 

 



 



 

 

 

 



W dniu dzisiejszym zachęcam do wykonania karty pracy nr 

4: 

- 5 – latki – str. 20 

- 6 – latki – str. 20 


