
 

KRAINA MARZEŃ 
„MARZENIA” – rozmowa kierowana 

Zapytaj dziecko: 

- Co to są marzenia? 

- Czy ma marzenia? 

- Czy może opowiedzieć o swoim marzeniu? 

- Czy wszystkie marzenia się spełniają? 

- Czy marzenia są potrzebne? 

- Po co są marzenia? 

 

O czym marzą zabawki? – słowna zabawa twórcza 

 Rozwijanie myślenia i mowy wiązanej. 

Dziecko wybiera dowolną zabawkę i wypowiada się w jej imieniu (mój piesek 

ma-rzy o ....). 

 

 



Bajka „O rybaku i złotej rybce”. 

 Wdrażanie do uważnego słuchania, próby określania postaw bohaterów 

(dobry/zły). 

„O rybaku i złotej rybce”, czyli gdzie prowadzi chciwość 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

W dalekim kraju , nad ogromnym morzem żyli w małej chatce rybak z 

żoną. Chociaż rybak codziennie wypływał w morze na połów ryb, to źle im się 

wiodło i byli bardzo biedni. Żona rybaka chciała mieć piękny dom, ale to było 

tylko jej marzenie. Pewnego dnia rybak zarzucił sieci, wyciągnął je i patrzy a 

tam tylko jedna rybka. Ale jaka, złota, lśniąca cała i prze-mawia do niego 

ludzkim głosem: rybaku jedną rybką się nie najesz, a jeśli mnie wypuścisz, to 

spełnię twoje trzy życzenia. Rybak pomyślał chwilę i mówi: zaczekaj tu, muszę 

się poradzić żony. Żona rybaka ucieszyła się i oczywiście pomyślała o swoim 

marzeniu, i mówi: powiedz tej rybce, że chcemy mieć piękny dom. Rybak 

przekazał życzenie rybce i kiedy wrócił do żony, zobaczył ją przed nowym, 

wspaniałym domem. Ale niedługo trwała radość kobiety, bo zachciało się jej 

zamku. i mówi do męża: idź do rybki i niech spełni ona drugie życzenie. Chcę 

mieszkać w zamku. Rybak się zdziwił, po co jego żonie zamek, skoro mają taki 

wspaniały dom, ale poszedł nad morze i zawołał rybkę. Kiedy Złota Rybka 

wynurzyła się z morskich fal, rybak przekazał prośbę żony. Wraca rybak do 

domu, a tu już nie dom, ale olbrzymi zamek stoi. Minęło trochę czasu, a żona 

rybaka ma nową zachciankę. Mężu, mój drogi – mówi. Chciałabym mieć wielką 

władzę i panować nad całym światem. Idź do rybki, żeby spełniła trzecie 

życzenie. Rybak był trochę przestraszony chciwością żony, ale zawołał rybkę i 

przekazał życzenie. Oj, nie była rybka zadowolona! i mówi do rybaka: wracaj 



do domu, a zobaczysz co się stało. Wraca rybak i widzi: stara, rozwalająca się 

chatka, a przed chatką jego żona.  

A morał z tego taki 

Przesłanie jest tu oczywiste: nie żądaj zbyt wiele, bo możesz stracić to, co 

już masz. Chciwość nie popłaca, a kto ciągle myśli o następnych zachciankach, 

nie potrafi korzystać i cieszyć się z tego, co posiada. Cóż, ta bajka to świetny 

sposób, by porozmawiać z dzieckiem o jego różnych, licznych życzeniach i 

wspólnie zastanowić się, czy ich spełnienie naprawdę jest niezbędne. Ale, ale, 

nic tak nie działa jak dobry przykład idący z góry, dlatego przyda się odnieść 

także do swoich zachcianek i kaprysów i opowiedzieć dziecku, jak sobie z nimi 

radzimy. 

 

 

 

Łowimy rybki – zabawa zręcznościowa 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

 W miseczce z wodą pływają plastikowe nakrętki. Dziecko trzymając w obu 

rękach patyczki (np. od lodów), wyjmuje patyczkami nakrętki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj ćwiczenia taneczne 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q


Nie zapomnij jak ważne jest mycie rąk!!! 

 

Piosenka „ Umyj ręce” Mini Mini+ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8

