
CEL ZAJĘCIA: 
zastanowić się, dlaczego dajemy sobie prezenty; samodziel-
nie wykonać ramkę do obrazka.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Czytamy rozdział Prezent z książki W. Widłaka Wesoły Ryjek 

lub jego fragmenty; wspólnie oglądamy ilustracje.

II. Proponujemy dzieciom odpowiedzieć na kilka pytań 
związanych z lekturą: 
• Dlaczego Wesoły Ryjek i tata postanowili dać mamie 

prezent?
• Jakie to miały być prezenty? Czy oni coś kupowali? 

(przygotowali sami: laurkę − Ryjek i śniadanie − tata)
• Jaką laurkę narysował Wesoły Ryjek? A co uszykował tata?
• Co się stało z laurką Ryjka? (wylała się na nią kawa, farby 

na obrazku się wymieszały)
• Co powiedziała mama? Czy się cieszyła?

III. Następnie stawiamy pytania, odwołując się do doświadczeń 
i odczuć dzieci:
• Kiedy otrzymujemy prezenty? Na jakie święta, z jakiej 

okazji?
• Czy lubimy otrzymywać prezenty? Jakie?
• Czy lubimy dawać prezenty?
• Co możemy dać w prezencie mamie, tacie, babci, 

dziadkowi, cioci? A co podarowalibyśmy bratu, siostrze 
lub koledze, koleżance?

• Czy prezenty muszą być drogie?
• Czy możemy sami, własnoręcznie wykonać prezenty dla 

naszych bliskich? Czy taki prezent ich ucieszy?

IV. Podsumowując wypowiedzi dzieci, staramy się podkreślić, 
że nie zawsze drogi prezent jest najlepszy i że nawet 
skromny podarunek może sprawić dużo radości.

 

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
1. Robimy ramkę
Potrzebne będą: wydruk 7 (kolorowy) i 8 z Materiałów...,
klej „Magic”, karton lub tektura.
Wykonanie:
1. Rozetnij arkusz wydruku 7 na małe kolorowe kwadraciki.
2. Na odpowiedniej wielkości karton naklej kontur ramki. 
3. Oklej ramkę kolorowymi kwadracikami (wydruk 8).
4. W środek ramki wklej swój rysunek.

Można wykonać jeszcze inny ciekawy prezent. Potrzeb-
ne będą farby, woda i pędzel. 

Kartkę papieru zwilżamy wodą, a następnie stawiamy na 
niej farbami kolorowe kleksy. Rozciekając się, farby tworzą 
ciekawe kształty, jak na obrazku Wesołego Ryjka po zalaniu 
kawą. Znajdźmy wśród nich kwiaty, zwierzęta, potwory!
Teraz możemy dorysować do kleksów brakujące elementy
(oczy, wąsy, pręciki kwiatów).

Miłej zabawy!

Robimy prezenty
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś rano z tatą... Ale chyba najpierw muszę powiedzieć, 

co było wczoraj. Wczoraj tata powiedział mi, że dziś mama będzie miała imieniny, czyli swoje święto. 
A jak ktoś ma święto, to dostaje prezenty. Więc powinniśmy wymyślić jakiś prezent dla mamy. A jak już wymyślimy, to 
zrobić ten prezent, oczywiście. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Prezent, str. 9)
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CEL ZAJĘCIA: 
zainteresować słuchaczy lekturą; omówić, czym jest wiatr 
jako zjawisko przyrody, wspólnie wykonać zadania i prace 
plastyczne.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Po przeczytaniu fragmentu rozdziału Stukacz z książki 

W. Widłaka Wesoły Ryjek (umieściliśmy go wyżej) proponuje-
my dzieciom zgadnąć, co tak nastraszyło małego prosiaczka.

II. Niezależnie od tego, czy dzieci zgadły, kontynuujemy 
lekturę, aby dowiedzieć się, że powodem stuku i hałasu był 
wiatr.

III. Następnie prosimy, aby uczestnicy zajęć na podstawie 
książki wymienili czynności, jakie potrafi wykonywać wiatr 
(gimnastykować drzewami, zdejmować kapelusze, a nawet 
udawać Wielkiego Czarnego Stukacza Wyjącego Jak Wilk).

IV. W prosty, dostosowany do wieku słuchaczy sposób tłumaczy-
my, czym jest wiatr (ruch powietrza, przemieszczającego 
się z bardziej rozgrzanych obszarów na Ziemi do ogrzanych 
mniej), jak ludzie wykorzystują jego energię (wiatraki, 
żaglówki), jakie szkody wiatr potrafi wyrządzić (silne 
wiatry zrywają dachy, wyrywają drzewa z korzeniami, 
przewracają samochody, a nawet przechodząc nad stawem,  
wsysają małe rybki, żaby, ropuchy).

V. W końcowej części zajęć proponujemy dzieciom rozmaite 
zadania (wydruk 9-12 w Materiałach...) i gry ruchowe.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
1. Półeczka Wesołego Ryjka (wydruk 9)
Wesoły Ryjek posprzątał swój pokój. Zobacz, jak ładnie 
ułożył zabawki na półce. Pokoloruj półkę w pokoju Wesołego 
Ryjka.
2. Niedokończony obrazek (wydruk 10)
Zobacz, czego brakuje na drugim obrazku. Dorysuj sześć 
brakujących elementów do półeczki z zabawkami. 
3. Widok z okna (wydruk 11)
Pokoloruj podwórko, które widzi Wesoły Ryjek z okna 
w słoneczny letni dzień i podczas jesiennego deszczu 
i wiatru. Pamiętaj, że w jesieni liście są złote i czerwone, 
a w lecie zielone. Poza tym w słoneczny dzień niebo jest 
błękitne, a w deszczowy – szare. 
A jak wyglądałoby to w zimie? 

6. Dwie drogi (wydruk 12)
Od furtki do drzwi Ryjkowego domu można dojść różnymi 
dróżkami. W lecie Wesoły Ryjek lubi iść do domu najdłuższą 
drogą. Zaznacz ją na czerwono. W jesieni, gdy wieje wiatr 
i pada deszcz, Ryjek szybko biegnie do domu najkrótszą 
dróżką. Odszukaj ją i zaznacz niebieską kreską.
7. Narysuj swojego Stukacza.

Propozycje gier ruchowych:
1. Bawimy się w chowanego,
jeśli pozwalają na to warunki (przypominamy dzieciom, 
że chowamy się tak, by nic nie wystawało – Ryjek odsłonił 
ogonek i mama go uszczypnęła).
2. Wiatr i drzewa.
Jeden uczestnik gry to wiatr (na początku niech będzie to 
animator zajęć). Na jego słowa: Wiatr wieje – pozostali 
uczestnicy zaczynają „szumieć”, uginać się z podniesionymi 
rękami jak drzewa podczas wiatru. Na słowa: Wiatr ucichł – 
wszyscy zatrzymują się w zastanych pozycjach i starają już 
nie poruszać. Kto się poruszy, zostaje wiatrem. 

Miłej zabawy!

Zagadki
W letni dzień przyjemnie chłodzi,
Goni łódź, dmuchając w żagle,
Ale gdy go złość nachodzi,
Z domów dachy zrywa nagle.
(wiatr)

Nie podoba nam się taka pogoda,
Z góry woda, pod nogami woda.
(deszczowy dzień)

Nad domami, nad lasami
Kolorowy mostek zawisł.
(tęcza)

 

Co tak huczało?
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś zbudziło mnie wycie i stukanie. Coś wyło jak wilk, 

a przynajmniej tak, jak sobie wyobrażam wycie wilka. A stukało jak nie wiem co. Chyba jak jakiś Stukacz.
– Mamo, mamo! – zawołałem. – Coś wyje i stuka.
I na wszelki wypadek schowałem się cały pod kołdrą.

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Stukacz, str. 14)
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