
CEL ZAJĘCIA: 
pokazać, że każdy z nas jest inny, ale każdemu należy się 
szacunek, życzliwość i uśmiech.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Przedstawiamy się i witamy z dziećmi głośno i wyraźnie − 

dzień dobry! − tak, jak to robi Wesoły Ryjek na początku 
każdego rozdziału. Następnie prosimy je o wesołe i głośne 
przywitanie. Zastanawiamy się wspólnie, dlaczego ludzie się 
witają i co by było, gdybyśmy się mijali ze sobą bez słowa 
i przyjaznego uśmiechu (witamy się, by okazać sobie 
życzliwość; brak powitania sprawiałby przykrość, powodo-
wał smutek itp.).

II. Czytamy rozdział To ja, Wesoły Ryjek! otwierający książkę 
W. Widłaka Wesoły Ryjek (rozdział jest niedługi, dlatego 
nawet przeczytanie całości nie zajmie nam dużo czasu).
Oglądamy ilustrację na okładce i pierwszej stronie.

III. Stawiamy dzieciom szereg pytań pomocnych do rozumienia 
tekstu:
• Kim jest Wesoły Ryjek? (świnką, małym prosiaczkiem)
• Dlaczego się tak nazywa? Jaką ma rodzinkę? Kogo kocha? 

(mamę, tatę, żółwia przytulankę)
• Czy zawsze jest wesoły? Co mu pomaga być wesołym? 

(własne wesołe imię)
• Czy Wesoły Ryjek chce, żeby każdy nazywał się tak, 

jak on sam?
• A co by wtedy było? (tu poprośmy dzieci o własne 

przykłady i pomysły)

IV. Rozmawiamy o sobie:
• możemy jeszcze raz podać swoje imię i jego etymologię 

(jeśli wiemy, skąd nasze imię pochodzi i co oznacza), 
w krótkich słowach opisać swoje usposobienie

• prosimy dzieci o przedstawienie się i opowiedzenie 
o sobie i swoich przytulankach (tylko dla chętnych; nie 
zmuszamy dzieci do odpowiedzi – każde z nich jest inne, 
nie wszystkie są otwarte)

• taktownie zadajemy dzieciom pytania uzupełniające, 
odpowiednio do sytuacji

• zastanawiamy się, co sprawia, że dzieci mają dobry 
humor, a co wywołuje ich smutek?

• pytamy, czy dzieci chcą nazywać się Wesoły Ryjek i być 
nim, czy chcą jednak pozostać sobą?

V. Podsumowanie
Zwracamy uwagę dzieci, że każdy z nas jest inny − inaczej 
się nazywa, inaczej wygląda, co innego lubi. Ale każdego 
z nas smuci niedobre słowo, przezwisko, przedrzeźnianie. 
Podkreślamy, jak ważny jest dla nas szacunek, przyjaźń, 
akceptacja innych. I tak też, życzliwie, powinniśmy ich 
traktować.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
Potrzebne będą: wydruki 1 i 2 z Materiałów... do książki 
o Wesołym Ryjku, blok techniczny z kartkami białymi 
i kolorowymi, klej „Magic”, kredki, farby.

1. Ryjek smutny, Ryjek wesoły (wydruk 1)
Połącz ze sobą czerwoną linią wszystkie wesołe minki Ryjka. 
Czarną, smutną linią połącz miny smutne, złe, niezadowolone.
2. Dorysuj siebie (wydruk 2)
Przed tobą postać, której brakuje twarzy. 
Być może jest to Wesoły Ryjek? A może też ty sam? 
Narysuj swoją wesołą twarz do postaci z książki
W. Widłaka (w domu dziecko może dokleić swoje 
zdjęcie).
3. Ty i twoja rodzina
Wersja I. 
Jeśli wraz z książką o Wesołym Ryjku otrzymałeś(aś) 
ramkę, narysuj siebie, swoich rodziców, rodzeństwo 
lub swoją ulubioną przytulankę i wsuń w nią rysunek. 
Wesoły Ryjek na pewno się nie obrazi, że skorzystałeś 
z jego ramki.
Wersja II. 
Obrysuj swoją rękę (albo i obie) na kolorowej kartce papieru 
z bloku technicznego. Na kartce białej narysuj niewielkich 
rozmiarów siebie, swoją rodzinę, swoje zwierzaki, przytulanki, 
ulubione zabawki. Wytnij je, pokoloruj i przyklej do każdego 
paluszka na papierowej ręce.
4. Smutek i radość wyglądają różnie 
(propozycja dla starszych dzieci)
Zegnij kartkę na pół. Na jednej z połówek narysuj przedmioty 
i twarze, które kojarzą ci się z radością, na drugiej – to, 
co jest smutne. Pamiętaj o radosnych i smutnych kolorach. 
Pokaż swój obrazek rodzicom, opowiedz im, 
co narysowałeś i dlaczego.

To ja, to ty...
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Mam mamę, tatę, żółwia przytulankę, ogonek, no i ryjek. Wesoły. 

Myślę, że dlatego właśnie rodzice tak mnie nazwali – bo po prostu jestem Wesoły Ryjek [...]
Tak sobie myślę, że może każdy powinien się nazywać Wesoły Ryjek? Na świecie byłoby wtedy weselej. 

Ale z drugiej strony, gdyby każdy – mama, tata, ja i mój żółw przytulanka też – nazywał się Wesoły Ryjek, 
to zrobiłby się straszny bałagan. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. To ja, Wesoły Ryjek!, str. 3)
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CEL ZAJĘCIA: 
przypomnieć kilka podstawowych wiadomości 
o czasie i zegarach.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Po przeczytaniu rozdziału Zegar z książki W. Widłaka Wesoły 

Ryjek proponujemy dzieciom obejrzenie ilustracji (możemy 
przeczytać tylko niektóre fragmenty rozdziału).

II. Pokazujemy dzieciom wydruk dużego zegara zamieszczone-
go w naszych Materiałach... (wydruk 3). Odwołując się do 
doświadczeń i wiedzy dzieci, ustalamy, do czego służy 
zegar, jak się nazywają i do czego służą takie jego części, 
jak tarcza, mała i duża wskazówka, cyfry na tarczy, 
mechanizm; przypominamy także o istnieniu różnych typów 
zegarów (ścienny, na rękę; mechaniczny, elektroniczny). 
Oglądamy je na załączonych ilustracjach w Materiałach... 
(wydruk 3).

III. Następnie prosimy, aby dzieci znalazły sam dół oraz dwa 
kółeczka podobne do bałwanka na zegarze Wesołego Ryjka 
(wydruk 3). Proponujemy dzieciom rozwiązać zagadkę: 
jak to się stało, że wskazówka, na którą patrzył Wesoły 
Ryjek, wcale się nie ruszała, a gdy on zamknął na chwilę 
oczy, od razu przesunęła się na dwa kółeczka (Ryjek zasnął 
i czas dla niego niepostrzeżenie minął).

IV. Pytamy dzieci, czy znane są im sytuacje, gdy czas mija 
szybko? A gdy ledwo się wlecze? Próbujemy razem ustalić, 
dlaczego tak bywa. Podkreślamy, że te odczucie są subiek-
tywne, w rzeczywistości zegar odmierza czas zawsze 
jednakowo.

 V. Podsumowanie
Proponujemy, aby dzieci samodzielnie dorysowały wskazów-
ki do zegarów (wydruk 4) tak, aby wskazywały: 
a) godzinę, w której obudził się Wesoły Ryjek, 
b) godzinę, na którą kazał mu czekać tata; 
c) inne godziny związane ze znanymi dzieciom czynnościami 

(np. południe, godzina wstawania do przedszkola, 
godzina obiadu i in.).

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
1. Dorysuj zegar
Dorysuj do zegara w odpowiednim miejscu dwa kółeczka 
podobne do bałwanka. Pokoloruj zegar (wydruk 5).
2. Twój zegar
Zrób swój własny zegar.
Potrzebne będą: tarcza zegarowa i wskazówki (wydruk 6), 
klej „Magic”, karton lub tektura, kredki, nożyczki, pinezka, 
korek.
Wykonanie:
1. Pokoloruj tarczę zegarową z wydruku 6.  
2. Wytnij ją wraz ze wskazówkami.
3. Przyklej tarczę na karton lub tekturę i wytnij ją jeszcze 
raz. Podobnie zrób ze wskazówkami (opcjonalnie – zamiast 
kartonu można się posłużyć jednorazowym talerzem 
odpowiedniej wielkości, papierowym lub plastikowym)
4. Wskazówki przypnij pinezką na środku tarczy, a od tyłu 
nasadź na pinezkę korek.

Miłej zabawy!

Czy wiesz, że...
• Pierwszymi przyrządami odmierzającymi godziny były zegary 

słoneczne. Ustawione pionowo przedmioty, oświetlone przez 
słońce, rzucały cień, który przesuwał się wraz z mijającym 
czasem; poruszający się cień pozwalał określić porę dnia. 
Gdy nie świeciło słońce, zegar słoneczny stawał się nieprzy-
datny. Wówczas posługiwano się klepsydrą. 

• Zegary mechaniczne  początkowo były bardzo duże; 
umieszczano je na wieżach i dzwonnicach. Później konstru-
owano zegary coraz mniejsze, najpierw na stół, na ścianę, 
a potem do kieszeni i na rękę.

• Najdokładniejszy zegar atomowy znajduje się w Boulder 
w USA: nie zgubi on żadnej sekundy nawet w ciągu 60 
milionów lat. Według niego mierzone są ułamki sekund 
podczas startów rakiet kosmicznych: bez dokładnego 
wyliczenia czasu rakieta zboczyłaby z kursu, a nawet 
mogłaby wybuchnąć.

Jak mija czas
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś rano, gdy się tylko obudziłem, od razu wyjrzałem przez okno, 

a potem pobiegłem do rodziców [...]
– Słońce świeci! – zawołałem i pobiegłem odsłonić zasłony. Jedziemy na wyprawę! Pamiętasz, tato, wczoraj obieca-

łeś, że jak rano będzie świecić słońce, to pojedziemy do wesołego miasteczka? I świeci!
– Rzeczywiście, świeci – powiedział tata [...]
– To co, jedziemy? – zapytałem.
– Oooooczywiście – ziewnął tata i nie wiadomo dlaczego też spróbował się wsunąć się pod kołdrę. – Tylko trochę 

później. Jak ta mała wskazówka na zegarze przesunie się z samego dołu na te dwa kółeczka podobne do bałwanka. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Zegar, str. 4)
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