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1. „Co to są marzenia?” – swobodna wypowiedź.

2. „Drzewko marzeń” – słuchanie fragmentu opowiadanie Zofii Beszczyńskiej.
Drzewko marzeń
Pewnego razu (…) na podwórku zaczęła rosnąć nowa, nieznana roślina. (…)
Nazwaliśmy ją Drzewkiem Marzeń nie tylko dlatego, że była bardzo ładna, ale dlatego,
że każdy mógł znaleźć tam wszystko, czego najbardziej pragnął. Drzewko miało
mnóstwo gałęzi, a każda była zupełnie inna.
Jedna dla tych, którzy chcą nic nie robić, czyli dla leniuchów.
Druga (pełna ciastek, batonów i innych przysmaków) dla łakomczuchów.
Trzecia dla małych dziewczynek lubiących plotki, lalki i wstążki.
Czwarta dla tych, którzy od wszystkiego wolą czytać książki.
Piąta dla chłopaków grających w piłkę i oglądających mecze. (…)
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Jak nazywała się roślina, która wyrosła na podwórku?
Dla kogo była pierwsza gałązka?
Która gałązka była dla łakomczuchów? Co się na niej znajdowało?
Co było na trzeciej gałązce?
Na której gałęzi były książki dla tych, którzy lubią czytać?
Dla kogo była piąta gałąź?
Wymyśl, co mogło znajdować się na innych gałęziach Drzewka Marzeń?
O czym Ty marzysz?
 „Drzewa w ogrodzie” – zabawa ruchowa.
Poproś mamę, tatę lub rodzeństwo, aby się z Tobą pobawili. Jedno z Was to
drzewo, a drugie – spacerowicz. Drzewo stoi nieruchomo, wznosi ręce do
góry i kołysze nimi jak gałęziami na wietrze. Drugie idzie na spacer: chodzi,
biega, podskakuje. Na hasło: PADA DESZCZ! CHOWAMY SIĘ POD
DRZEWA! Podbiega do drzewa i opiera się o nie plecami. „Drzewo”
obejmuje go delikatnie ramionami – chroni go przed deszczem. Możecie
teraz zamienić się rolami.

3. „Kraina Marzeń” – wykonanie pracy plastycznej.
Obejrzyj ilustracje, które przedstawiają Krainy Marzeń, w których spełniają się
wszystkie marzenia. Wyobraź sobie, że lecisz do jednej z nich, tej, która podoba Ci się
najbardziej. Opowiedz, co się tam znajduje i jaka przygoda Cię tam spotkała.
Źródło: https://pl.pinterest.com/

•

Wykonaj swoją własną Krainę Marzeń. Możesz namalować ją farbami lub użyć
kredek.

4. Spełnij swoje lub czyjeś marzenie.

