
 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Kochane Przedszkolaki! 

Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym. 

Rozpoczynamy kolejny rok pełen wrażeń,  

nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkich dla Waszych 

pociech. 

Będzie on pełen ciekawych doświadczeń, nowych znajomości oraz 

umiejętności, ale przede wszystkim pełen radości ze wspólnej 

nauki i zabawy. 

 

W bieżącym roku szkolnym realizujemy w przedszkolu cykl zajęć pt: 

„Wartość na każdy miesiąc”.  
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Pojęcie wartości dla małego dziecka nie jest czymś oczywistym. Dlatego 

ważne jest zapewnienie dzieciom warunków do uczenia się wartości by 

miały szansę żyć w zgodzie z nimi. Aby przygotować dziecko do 

samodzielnego życia początkowo niezbędne jest zaspokojenie jego potrzeb 

fizycznych  

i psychicznych, ale też umysłowych i duchowych. 

Nasze przedszkole jako instytucja wychowująca oraz ucząca przekazuje 

dzieciom treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęć, 

zabaw, czynności samoobsługowych, itp.  Wyposaża w szereg zasad, norm, 

doświadczeń pomocnych w życiu przedszkolnym jak i późniejszym.  

W bieżącym roku przedszkolnym na każdy miesiąc zaplanowana jest 

realizacja zajęć skupiających się na konkretnej wartości. W październiku 

to uczciwość. Nauczyciele podczas zajęć starają się tak zorganizować ich 

przebieg by w sposób obrazowy i zrozumiały uświadomić podopiecznym jak 

ważna w życiu codziennym jest uczciwość. Celem do osiągnięcia jest 

wyrobienie w dziecięcej świadomości poczucia, że: 

1. nie wolno kłamać 

2. prawdomówność jest bardzo ważna 

3. nie wolno przywłaszczać sobie cudzej własności 

4. będąc uczciwym zyskuję zaufanie innych 

5. znam konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych 

6. czerpię przyjemność z tego co dobre 

Nauczyciele przygotowując zajęcia czerpią inspirację m.in. z literatury, 

korzystając z utworów takich jak: 

 „Pinokio”, C. Collodi  

 „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, Julian Tuwim  

 „Kłamczucha” - Jan Brzechwa  

 „Czy warto kłamać? Czyli o tym, że prawda zawsze wychodzi na jaw”, 

N. Most  

 „Lena. Ile waży kłamstwo?”, S. Serreli  

 „Ruthie i jej kłamstewka”, L. Rankin  

 „Rady nie od parady” - Małgorzata Strzałkowska  



 „Nowe szaty cesarza”- H. CH. Andersen 

oraz wykorzystują różne metody, np. scenki dramowe, ćwiczenia słowne 

typu prawda – fałsz, piosenki, pogadanka, bajka edukacyjna, burza mózgów 

czy praca plastyczna. 

O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci. 

(Julian Tuwim) 

 

– Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? 

– List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła! 

– Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie! 

– Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię! 

– Oj, Grzesiu kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 

– Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci! 

– Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. 

– No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo: 

List był do wuja Leona, 

A skrzynka była czerwona, 

A koperta…no, taka… tego… 

Nic takiego nadzwyczajnego, 

A na kopercie – nazwisko 

I Łódź… i ta ulica z numerem. 

I pamiętam wszystko: 

Że znaczek był z Belwederem, 

A jak wrzucałem list do skrzynki, 

To przechodził tatuś Halinki, 

I jeden oficer też wrzucał, 

Wysoki – wysoki, 

Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał, 

I jechała taksówka… i trąbił autobus, 

I szły jakieś trzy dziewczynki, 

Jak wrzucałem ten list do skrzynki… 

Ciocia głową pokiwała, 

Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 

Oj, Grzesiu, Grzesiu! 

Przecież ja ci wcale nie dałam 

Żadnego listu do wrzucenia!… 



 

Zachęcamy również abyście drodzy Państwo porozmawiali w waszych domach o 

uczciwości. Pomocna może być bajka „Nagroda za uczciwość” .  

 

Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=OakxQd7NvZA 

 

redaktor: Beata Malasiewicz 

 

Coś dla przedszkolaka 

Pokoloruj Pinokia.  

Dorysuj mu dłuuugi nos �  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OakxQd7NvZA


 

 



Połącz kropki: 

 



 

 

 

 

Więcej kolorowanek o Pinokiu: 

http://www.kidipage.com/pl/kolorowanki/pinokio/2.html 

„Nowe szaty cesarza” – bajka do wysłuchania: 

https://www.youtube.com/watch?v=bI1RgW45afE 

„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”: 

https://www.youtube.com/watch?v=1f5-dyGCUBA 

https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8 
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