
Kraina marzeń 
 

Zapraszam Cię do wysłuchania opowiadania 

„O rybaku i złotej rybce” 
 

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 przemawia 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Które z kolei? 

zabawa dydaktyczna- nabywanie umiejętności posługiwania się 

liczebnikami porządkowym 

Odwołując się do bajki, rodzic pyta dziecko: 

ile było życzeń do złotej rybki? jakie było pierwsze?, drugie, trzecie? 

 

Rodzic ustawia przed dzieckiem kilka kubeczków, każdy w innym 

kolorze i pyta dziecko: jakiego koloru jest pierwszy kubek, drugi...itd. Następnie 

poleca dziecku, żeby włożyło kredkę do pierwszego kubka (kredka w kolorze 

kubka), do trzeciego kubka (kredka w kolorze trzeciego kubka) itd. Mogą być 

też takie polecenia: włóż łyżeczkę do pierwszego, drugiego...itd. A teraz proszę 

przenieś pierwszy kubek na półkę, następnie drugi, itd. 

 

Złota rybka 

ćwiczenie grafomotoryczne – nabywanie umiejętności posługiwania 

się flamastrem 

Rodzic drukuje obrazek rybki zamieszczony na ostatniej stronie (można 

wykorzystać inny rysunek, który akurat jest w domu) i umieszcza go w koszulce 

foliowej. Dziecko flamastrami rysuje po śladach. 

 

Rysujemy rybki 

zabawa sensoryczna rozwijająca: zmysł dotyku, wyobraźnię, motorykę 

małą. 

Dziecko rysuje palcem w pojemniku wypełnionym np. suchym 

piaskiem, piaskiem kinetycznym, drobną kaszą, makiem, mąką, ryżem 

itp. 

 



 

Łowimy rybki 

zabawa zręcznościowa, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

W miseczce z wodą pływają plastikowe nakrętki. Dziecko 

trzymając w obu rękach patyczki (np. od lodów) bądź wykałaczki, 

wyjmuje patyczkami nakrętki.  

 

ZAGADKA- co to jest? 

 

Gdy chcesz mieć 

czyste ręce 

Spotkajmy się w 

łazience.  

Jestem kolorowe 

i pachnące 

Ze mną poczujesz się jak na łące. 

 

 

 

 

 

 



 


