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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar językowy. 

Głównym celem dzisiejszych zajęć będzie kształtowanie umiejętności 

uważnego słuchania utworu literackiego, wypowiadania się na określony 

temat, poznanie manier dobrego wychowania. 

Część I 

Drogie Przedszkolaki! 

Posłuchajcie uważnie wiersza J. Brzechwy pt. ”Kwoka” i 

spróbujcie odpowiedzieć na poniższe  pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I 

„Kwoka” 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

„Grunt do dobre wychowanie!” 

Zaprosiła raz więc gości 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

Widział kto takiego osła?! 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: „A to krowa” 

Przyszła świnia prosto z błota 

Kwoka złości się i miota: 

Co też Pani tu wyczynia? 

„Tak nabłocić! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła, kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: „Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I
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Trudno, wszyscy się wynoście!” 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka proszę Pana 

Była dobrze wychowana 

Jakie zwierzęta występują w wierszu? 

Co powinien powiedzieć osioł jak stłukł garnek? Jakiego zwrotu powinien 

użyć? Proszę, przepraszam czy dziękuję? 

Czy kwoka słusznie się złościła na zwierzęta?  

Czy kwoka była dobrze wychowana? czy powinna wyrzucać gości z domu? 

Spytajcie rodziców co o tym myślą i spróbujcie wyrazić swoje zdanie. 

Zachęcam Was i Waszych rodziców abyście dziś podczas całego dnia 

spróbowali zwracać się do siebie z szacunkiem i miłością. Nie zapominajcie 

o słowach poproszę, przepraszam i dziękuję. 

Część II 

Kochani po południu zapoznajcie się proszę z piosenką. 

Będziemy ją powtarzać po powrocie do przedszkola. 

https://www.youtube.com/watch?v=RlkSS7OcA1I 

Zad.1 Słoneczka w miejsce kropek wstawcie odpowiednie słowo z nawiasu: 

1.Bardzo Ci ………………..(przepraszam, proszę, dziękuję) 

,że pożyczyłeś mi swoją zabawkę………………… 

2.(poproszę, dziękuję, przepraszam),czy mógłbyś podać mi klocki? 

3.To nie było specjalnie,………………………………..(poproszę, przepraszam, 

dziękuję),że Cię niechcący  uderzyłem 

                                                                                                                Powodzenia!!! 
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