
“Kret zaprasza goœci”- s³uchanie opowiadania

Rodzicu, przeczytaj dziecku opowiadanie G. Ga³czyñskiej 
pt.:„Kret zaprasza goœci”.

Kret: Dzieñ dobry dzieci. Jestem krecik Czaruœ. Mam czarne futerko, 
mocne ³apki i mieszkam w tunelu pod ziemi¹. Sam go wykopa³em. Nie 
lubiê jednak samotnoœci. Zaproszê d¿d¿ownicê na uroczyst¹ kolacjê 
(kret chowa siê do norki, pojawiaj¹ siê d¿d¿ownice). 

 Ta ziemia wcale mi dzisiaj nie smakuje, a tobie? 
 Mnie te¿ nie. Chyba rolnik wyla³ znowu jakieœ 

paskudztwo. 
Oj! boli mnie brzuch, oj, oj, oj! Mnie te¿, ratujcie 

pomó¿cie! Kret (wychodzi): Kto tak krzyczy pod moimi drzwiami? 
 To my d¿d¿ownice zjad³yœmy zatrut¹ glebê i bol¹ nas teraz 

brzuchy. To szybko wejdŸcie do mojej norki. Napijcie siê trochê 
Ÿródlanej wody. A ja tym czasem pobiegnê po dobr¹ ziemiê do lasu. Na 
pewno was uzdrowi!(kret biegnie do lasu, d¿d¿ownice chowaj¹ siê do 
norki). Po pewnym czasie kret wraca i sypie ziemiê do miseczek dla 
d¿d¿ownic). Mam dla was smaczn¹ ziemiê z lasu, skosztujcie 
(d¿d¿ownice chwilê jedz¹). No nareszcie! Ju¿ czujemy siê 
dobrze.  To dobrze, a teraz opowiedzcie coœ o sobie. 
Wykonujemy bardzo ciê¿k¹ pracê. Kopiemy tunele zjadaj¹c ziemiê, ale 
to nie ona jest moim po¿ywieniem, tylko ma³e cz¹steczki roœlin, które siê 
w niej znajduj¹. Tunele, które dr¹¿ymy u³atwiaj¹ dostêp powietrza i wody 
do korzeni. Dziêki temu roœliny lepiej rosn¹. To jesteœcie bardzo 
po¿yteczne. Dziêkujemy za kolacjê. Do zobaczenia. 

Do zobaczenia, ¿yczê wam du¿o dobrej ziemi.

Rodzicu, zachêæ dziecko do rozmowy na temat wygl¹du kreta, trybu 
¿ycia, œrodowiska w którym mieszka. Zadaj pytania, na przyk³ad:

W jaki sposób tworz¹ korytarze?; Czym siê od¿ywiaj¹? ;Jak 
przygotowuj¹ siê do zimy? ;Dlaczego s¹ po¿yteczne?; Jak nazywamy 
miejsce, w którym spotkaliœmy d¿d¿ownice i kreta?; Jaki problem mia³y 
d¿d¿ownice?; Kto pomóg³ d¿d¿ownicom rozwi¹zaæ problem bol¹cych 
brzuszków?
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„ Korytarz kreta” zabawa ruchowa 

Dziecko przechodzi przez tunel. Oczywiœcie cz³onkowie rodziny równie¿ 
mog¹ uczestniczyæ w zabawie.Tunel mo¿na zrobiæ z krzese³ lub zabawek.

“ D o m  k r e t a ”  p r a c a  p l a s t y c z n a

Rodzicu, zachêæ dziecko do wykonania pracy plastycznej. 
P r a c ê  m o ¿ n a  w y k o n a æ  d o w o l n ¹  t e c h n i k ¹ .
Mo¿ec ie  wykonaæ j¹  wspó ln ie  z  dz ieck iem.

Pamiêtajcie o umyciu r¹k przed i po zabawie :)
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