
Tematyka kompleksowa : Babcia i dziadek 

19-01.2022 – środa 

Temat dnia : Rozmawiamy o szacunku. 

 

Dzień dobry kochane Tygryski  poruszajcie się na początek.  

 

1.Poruszajcie się na początek . 

Muzyczny STOP 

https://youtu.be/ronZO0kOt9o 

2. Słuchanie opowiadania  „O księżniczce, która nie szanowała starszych 

ludzi” Marlena Szeląg 

 

Daleko stąd, za trzema górami i dwiema rzekami rozciągało się niewielkie 

królestwo. Na zamkowym tronie zasiadała królowa Stefania, która była mądrą, 

sprawiedliwą i dobrego serca władczynią. Miała ona córkę o imieniu Anastazja, 

którą niedługo miała uczynić następczynią tronu.  Decyzja ta jednak bardzo 

trapiła królową, bo młoda księżniczka miała zbyt mało życzliwości 

dla mieszkańców, myślała przede wszystkim o sobie i była nieco rozkapryszona. 

Nie szanowała ludzi biednych i starszych. Królowa długo myślała nad tym, jak 

zmienić serce i myślenie młodej dziewczyny. Gdy wszystkie rozmowy i nauki 

nie pomogły, Stefania postanowiła udać się po radę i wsparcie do Leśnej 

Wróżki. 

Następnego dnia władczyni rozmawiała z córką o tym, że w pobliskim lesie 

zamieszkała wróżka, która spełnia najskrytsze marzenia. 

– Tylko musisz być dla niej dobra i uprzejma! Uszanuj ją. W przeciwnym razie 

zamiast nagrody  spotka cię kara – z troską przestrzegała księżniczkę matka. 

Anastazja ucałowała królową i z niecierpliwością pobiegła do lasu. Dziewczyna 

długo spacerowała po borze, szukając czarodziejki. Powoli traciła już nadzieję, 

że ją spotka, gdy nagle…  z zarośli wyłoniła się garbata staruszka w podartych 

starych łachmanach opierająca się o laskę  z konara drzewa. 

– Mogłabyś mi pomoc, moje dziecko? – powiedziała chrypiącym głosem starsza 

kobieta. 

– Nie. Ty chyba nie wiesz, do kogo się zwracasz! Jestem księżniczką tutejszego 

królestwa! – oburzyła się Anastazja. 

– Wasza Wysokość, bardzo ją przepraszam. Nie chciałam urazić. Mogłaby mi 

panienka pomoc? 

https://youtu.be/ronZO0kOt9o


– Radź sobie sama! Ja nie jestem od robienia, ja jestem od rządzenia! A teraz 

zejdź mi szybko 

z drogi – rzuciła od niechcenia rozkazującym tonem Anastazja. 

– A dokąd to Wasza Wysokość tak śpieszy? Samiuteńka w lesie, bez straży, bez 

konia? 

– Nie twoja sprawa, starucho! Zejdź mi z drogi! To rozkaz! 

– Ty też będziesz kiedyś stara… 

– Kiedyś. Teraz jestem młoda. Zejdź ze ścieżki, natychmiast! – to mówiąc, 

Anastazja tupnęła nogą ze złością. Starsza kobieta zdenerwowała się na te słowa 

i czyny.  Zaczęła wymachiwać laską i mówić coś niezrozumiale pod nosem. 

– Nie dość, że stara, to jeszcze obłąkana! – to powiedziawszy, Anastazja 

próbowała ominąć  staruszkę. Niestety, ta wystawiła w jej kierunku laskę                   

i z dziewczyną zaczęło dziać się coś dziwnego. Nagle straciła niemal wszystkie 

siły, a jej skóra zmarszczyła się. Młoda księżniczka  przemieniła się w 

staruszkę, a stara kobieta, z którą rozmawiała, przybrała postać wróżki. 

– Od dziś jesteś staruszką. Jeśli nauczysz się z sercem i odpowiednim 

szacunkiem odnosić do ludzi biednych i starszych, czar pryśnie samoistnie. A 

jeśli nie, będziesz mieszkała w tej skórze całe następne lata – to mówiąc, wróżka 

zniknęła. Dziewczyna zapłakała. Przerażona wróciła  do księstwa, ale nikt nie 

wpuścił jej do zamku. 

– Wynoś się stąd, stara dziwaczko! – śmiali się strażnicy, nie rozpoznając w 

staruszce młodej  księżniczki. Dopiero wtedy dziewczyna zrozumiała, jak 

bardzo nieznośny jest brak szacunku. 

Księżniczka musiała odejść. Noce spędzała pod gołym niebem, a dniami żebrała 

o chleb. Ciągle  ktoś ją wyśmiewał, obrażał i nikt nie chciał pomóc. Jednak 

pewnego dnia pochyliła się nad nią  pewna starsza pani, Genowefa. 

Zaproponowała pomoc. Anastazja zamieszkała w jej chatce i tak razem żyły 

sobie przez następne kilka tygodni. Starsza pani była bardzo miła dla Anastazji, 

wspierała  ją, a Anastazja pomagała jej. Niestety jednej nocy pani Genowefa 

bardzo zachorowała, leżała  w łóżku i majaczyła. Była zbyt biedna, aby kupić 

lekarstwa. Anastazja z wielkim zaangażowaniem  opiekowała się staruszką. 

Zmieniała okłady, karmiła, parzyła zioła, czuwała przy jej posłaniu, choć 

sama była przecież stara, niedołężna i niewiele miała siły oraz zdrowia. 

– Proszę, nie umieraj… Nie zostawiaj mnie tutaj – roniła łzy Anastazja, siedząc 

przy łóżku  chorej. Wtem, nagle… coś dziwnego zaczęło się z nią dziać. 

Powracała siła i witalność, a skóra  zaczęła się wygładzać. Czar prysnął. 

Dziewczyna powróciła do dawnej postaci, bo jej serce się zmieniło. Anastazja 

szybko wzięła na ręce chorą i czym prędzej pobiegła do zamku. Panią Genowefą 

zaopiekował się nadworny lekarz i szybko wyzdrowiała. Nie chciała jednak 

zamieszkać w królewskich komnatach, wróciła do swej chatki. Anastazja 

odwiedzała ją codziennie i nazywała swoją babcią. A w dniu koronacji 

zapowiedziała mieszkańcom, że przede wszystkim wesprze ludzi biednych, 

chorych, samotnych i oczywiście starszych. 



3. Omawianie wartości „szacunek” – rozmowa na temat odpowiedniego 

traktowania starszych ludzi .  

R. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu:  

-Jak miała na imię księżniczka?  

-Co martwiło  jej matkę?  

-Do kogo udała się po poradę królowa Stefania?  

-Po co Anastazja poszła do lasu? 

- Kogo tam spotkała?  

-Jak zachowywała się Anastazja wobec staruszki napotkanej 

w lesie?  

-Jaka kara spotkała księżniczkę za takie zachowanie?  

-Gdzie spędzała dni Anastazja zamieniona w staruszkę?  

-Kto ją przygarnął?  

-Co spowodowało ponowne przeobrażenie się Anastazji w młodą dziewczynę? - 

Co to znaczy „szanować” ludzi 

 

4. Utrwalenie poznanych piosenek :  

https://youtu.be/p3PT6psHBgs 

https://youtu.be/4hPwyt1Yj4M 

 

5. Na koniec naszych zajęć staramy się dzisiaj pomóc swoim najbliższym                 

w domu , sprzątamy pięknie swój pokój , a może pomożemy w nakryciu do 

stołu , do obiadu , kolacji ? 

Miłego dnia , pamiętamy ,  z szacunkiem odnosimy się do naszych bliskich                

w domu , pozdrawiam pani Jagoda. 

https://youtu.be/p3PT6psHBgs
https://youtu.be/4hPwyt1Yj4M

