
Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl

  /FROEBELpl
OR 1

luty 

TYDZIEŃ 3.: prawDa ZawsZE wYgrYwa,  
prawDY sIę nIE ukrYwa 

 
projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr paulina Domańska, Edukator Froebel.pl) 

PONIEDZIAŁEK: o grZEsIu kłamcZuchu

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Przywitanie dzieci – zabawa z piłeczką z daru 1. 

Dzieci siedzą w kole i podają sobie piłeczkę z rąk do rąk – jakby była gorąca, zimna, miękka 
i puszysta, brzydko pachniała, była zbudowana z bardzo kruchego szkła itp.

2. Nauczyciel przedstawia dzieciom wiersz J. Tuwima pt. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. 
Krótkie omówienie treści.

Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? 
– List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła! 
– Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie! 
– Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię!
– Oj, Grzesiu kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 
– Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci! 
– Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. 
– No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo: 
 List był do wuja Leona, 
 A skrzynka była czerwona, 
 A koperta… no, taka… tego…
 Nic takiego nadzwyczajnego, 
 A na kopercie – nazwisko 
 I Łódź… i ta ulica z numerem, 
 I pamiętam wszystko: 
 Że znaczek był z Belwederem, 
 A jak wrzucałem list do skrzynki, 
 To przechodził tatuś Halinki, 
 I jeden oficer też wrzucał, 
 Wysoki – wysoki, 
 Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał, 
 I jechała taksówka… i powóz…
 I krowę prowadzili… i trąbił autobus, 
 I szły jakieś trzy dziewczynki, 
 Jak wrzucałem ten list do skrzynki…
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Ciocia głową pokiwała, 
Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 
– Oj, Grzesiu, Grzesiu! 
Przecież ja ci wcale nie dałam 
Żadnego listu do wrzucenia!…

3. Odwołanie się do doświadczeń dzieci dotyczących kłamstwa: Czy miały takie zdarzenie? Jak 
się wtedy czuły?

4. Dzieci kończą zdanie: Co by było, gdyby…

– … nauczyciele w szkole nauczali niezgodnie z prawdą?,

– … pani w telewizji kłamała odnośnie do prognozy pogody?,

– … wszyscy lekarze kłamali?,

– … ktoś zadzwonił po straż pożarną i okłamał, że wybuchł pożar?  Itd.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Podsumowanie zajęć, dzielenie się wrażeniami z pracy w zespołach zabawowo-zadaniowych.
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WTOREK: kłamsTwo ma króTkIE nogI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Omówienie znaczenia przysłowia: „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Próba wytłumaczenie powie-
dzenia przez dzieci.

2. Zabawa matematyczna – mierzenie i porównywanie długości nóg zwierząt przedstawionych 
na obrazku.

Dzieci mierzą i porównują długość nóg zwierząt przedstawionych na obrazkach, używając 
daru 8: żyrafa, koń, pies, kot itp.

3. Zabawa ruchowa „Czary mary, zamieniam Was w…”. 

Nauczyciel zamienia dzieci swobodnie poruszające się po sali w zwierzęta, które występowały 
na obrazkach w poprzednim zadaniu matematycznym. Na hasło: Czary mary… dzieci zamienia-
ją się w dane zwierzątka.

4. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Podsumowanie zajęć, dzielenie się wrażeniami z pracy w zespołach zabawowo-zadaniowych.
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ŚRODA: jak wYgląDa kłamsTwo

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Przypomnienie oraz omówienie uczuć i emocji towarzyszących sytuacji, gdy ktoś nas okłamuje.

2. Ćwiczymy wyobraźnię – wykonanie pracy plastycznej pt. „Jak wygląda kłamstwo”. 

Dziecko, malując farbami, przedstawia swoje wyobrażenia dotyczące kłamstwa. Nauczyciel 
może odwołać się do emocji i uczuć nazwanych wcześniej przez dzieci.

3. Zorganizowanie wystawy i omówienie prac.

4. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Podsumowanie zajęć, dzielenie się wrażeniami z pracy w zespołach zabawowo-zadaniowych.
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CZWARTEK: pląsY I TaŃcE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Rozdanie dzieciom piłeczek z daru 1 podczas prezentacji wiersza S. Kustosz pt. „Dwanaście 
małych piłeczek…”.

2. Interpretowanie muzyki poważnej ruchem piłeczek z daru 1 do utworu pt. „Cancan”.

Dzieci poruszają się dowolnie po sali, interpretując tempo utworu ruchami piłeczki, a także 
swojego ciała.

3. Wysłuchanie dwóch utworów muzyki klasycznej – wolnego i smutnego oraz wesołego i szyb-
kiego. Pytanie nauczyciela: Który lepiej pasuje do kłamstwa, a który do prawdy? Opisywanie 
swoich emocji. Skupianie uwagi na słuchanym utworze.

4. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Podsumowanie zajęć, dzielenie się wrażeniami z pracy w zespołach zabawowo-zadaniowych.
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PIĄTEK: DEklaracja prawDomównoścI

1. Przyrzeczenie o mówieniu prawdy – plakat z podpisami dzieci.

Na środku wielkiego arkusza papieru widnieje napis: BĘDĘ MÓWIŁ PRAWDĘ. Każde dziecko, 
podpisuje się na plakacie imieniem i/lub rysuje dowolny obrazek na znak zgody.

2. Podkreślenie znaczenia mówienia prawdy w naszej grupie. Dyskusja.

3. Podsumowanie tematów z całego tygodnia. Pogadanka na temat pracy zespołów zabawowo-
-zadaniowych.


