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Zadania dla klas 1 A 1 B 1 D 

TEMAT DNIA : Dobrze mieć przyjaciela 

 

    

 

Dla każdego człowieka ważna jest więź z drugą osobą, dlatego przyjaźń to jedna z najbardziej 
potrzebnych relacji. Jeśli mamy przyjaciela, życie staje się łatwiejsze - możemy liczyć na jego 
obecność i pomoc. Mamy pewność, że nie opuści nas w trudnych chwilach. Dlatego myślę, że 
największym szczęściem jest posiadanie go.  

Przyjacielowi możemy wszystko powiedzieć , gdy jest nam smutno możemy na niego liczyć , możemy 
mu się wypłakać. Możemy przeżywać z przyjacielem też wiele radości. 

 

 

Z przyjacielem możesz pobawić się w różne gry , możesz pójść na lody. 



 

 

 

Na przyjacielu możesz polegać , możesz mu wszystko powiedzieć. 

 

Gdy masz problem , przyjaciel Ci pomoże go rozwiązać. 



 

Nawet gdy jest Ci smutno i chce Ci się płakać przyjaciel będzie zawsze przy Tobie. 

Poproście teraz rodziców o przeczytanie wiersza Wandy Chotomskiej pt. „ Najlepiej razem” 

 

 

 

Kiedy jesteś sam jak palec, sam jak palec, 

Świat wygląda dość ponuro i paskudnie, 

Bo o smutki, bo o smutki dużo łatwiej. 

A o radość, a o radość znacznie trudniej. 

 

Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo, 



W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć, 

Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną, 

To przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy. 

 

Najlepiej razem, najlepiej razem 

Cieszyć się książką, piosenką, obrazem, 

I z przyjacielem dzielić każdą myśl. 

Najlepiej razem, zawsze razem - tak jak dziś. 

 

Mam dla Was ciekawe zagadki. Posłuchajcie i spróbujcie dokończyć: 

 

Przyjaciel to… 

Przyjaciel pomaga, kiedy… 

Z przyjacielem najlepiej… 

 

Jak pozyskać przyjaciela ? 

Uśmiechajcie się. 

Rozmawiajcie.  

Szanujcie się. 

Pomagajcie sobie.  

Dzielcie się. 

Troszczcie się. 

 



A teraz spróbujcie narysować swojego przyjaciela lub przyjaciółkę : 

 

 

Podczas wykonywanej pracy posłuchajcie wraz z rodzicami piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

  

                                                                 Opracowała Anna Ausztol 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


  Zajęcia Kreatywne  5.06.2020 (klasy 1A, 1B, 1D) 

 

 

Dzień dobry 😊    

Witajcie Kochani na Zajęciach Kreatywnych. Wszyscy wiemy jak to wspaniale mieć 
przyjaciela, kogoś, kto nas rozumie, lubi z nami przebywać, bawić się, kogoś kto zawsze jest 
przy nas i kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Takim czworonożnym, najwierniejszym 
przyjacielem jest pies 😊   Na dzisiejszych zajęciach zrobimy więc, małego dalmatyńczyka z 
rolki po papierze. Do dzieła ! 

 

„Mój czworonożny przyjaciel” 

 

Potrzebne nam będą: rolka po papierze toaletowym (lub po papierowym ręczniku- wtedy 
postać naszego przyjaciela będzie większa), ołówek, czarny flamaster, klej, kartki z bloku 
technicznego (lub rysunkowego) w kolorze białym, czarnym i czerwonym (jeśli nie macie 
kolorowych kartek, wystarczy białą kartkę pomalować kredkami), nożyczki, jeśli chcecie 
możecie też wykorzystać gotowe plastikowe oczka (ja, namalowałam oczy flamastrem). 

 

 

1.Rolka po papierze toaletowym ma około 9,5 cm wysokości, odcinamy kawałek białej kartki, 
następnie z paska o wysokości 4cm i szerokości ok 8cm wycinamy białe półkole , które 
będzie pyszczkiem naszego pieska, i naklejamy je w górnej części rolki. 



   

2.Rysujemy na białej kartce tylne i przednie łapki (możecie narysować czarnym flamastrem 
kilka czarnych łatek),wycinamy narysowane elementy , w tylnych łapkach zaginamy 
wewnętrzną krawędź na ok 1 cm. 

   

3.Rysujemy na czarnej kartce uszy pieska i wycinamy je, w czarnym kolorze będzie też nos 
naszego przyjaciela. 

  

4.Smarujemy zagięte krawędzie tylnych łapek klejem i przyklejamy je po obu stronach rolki, 
następnie z przodu naklejamy obie przednie łapki. 

  

5.Nastepną czynnością będzie przyklejenie uszek oraz nosa. 

 



6.Nasz przyjaciel jest prawie gotowy, teraz musimy narysować pyszczek oraz oczy (lub 
przykleić  plastikowe), oraz wyciąć z czerwonej kartki mały języczek i przykleić go na 
pyszczku pieska. 

  

Gotowe ! 😊 

                                      

Ćwiczenie: Naśladujemy swojego czworonożnego przyjaciela, biegamy na czworakach w 
kółko , następnie turlamy się po podłodze 3x w prawą i 3 x w lewa stronę, klęcząc na 
kolanach pochylamy się jak najniżej, opieramy obie dłonie na podłodze i kiwamy głową w 
przód oraz tył (udajemy pieska , który pije wodę). 

 

Poniżej umieściłam link do piosenki „Kundel Bury” posłuchajcie opowieści o wielkiej           
przyjaźni 😊 

https://youtu.be/swTH_FhurYQ 

 

Do zobaczenia Kochani 😊 

Pamiętajcie o tym , żeby dbać o swoich przyjaciół ! Odwdzięczą się Wam wielkim 
przywiązaniem i miłością 😊 

 

Opracowała: Barbara Widera 

  

 

https://youtu.be/swTH_FhurYQ

