
Środa 26.01.2022r 

Temat dnia: Kłamstwo czy fantazja? 
 

Dzień dobry drogie „Żabki”. Witam na zajęciach.  

 

1. Wysłuchajcie opowiadania Maciejki Mazan „Kłamstwo czy bujna wyobraźnia? 

 

Wiórek Orzeszko mieszkał w Wiewiórkowie w dziupli nr 2, Dąbrowa 12. Miał 

rodziców i siostrę Basię, a siostra Basia miała bujną wyobraźnię. Tak mówiła mama 

Wiórka za każdym razem, gdy Basia coś opowiadała.  

- I wtedy mój ogonek zmienił się w śmigło! – mówiła Basia przy obiedzie. 

- I poleciałam nad lasem razem z Lotką Mazurek! 

- A dzisiaj z nieba zamiast śniegu spadały wiórki kokosowe! – mówiła Basia przy 

kolacji. 

- Wczoraj znalazłam w lesie butelkę, a w butelce była mapa z zaznaczonym skarbem! – 

mówiła Basia, kładąc się spać.  

A mama odpowiadała: 

- Oj, Basiu, jaką ty masz wyobraźnię...! 

A do Wiórka mówiła: 

- Wióreczku, umyłeś ząbki? 

A Wiórek już trzeci dzień odpowiadał: 

- Tak mamusiu! 

Chociaż wcale nie umył. 

No ale w końcu, myślał sobie, skoro Basia może opowiadać, jak latała nad lasem ze 

śmigłem zamiast ogonka, to ja chyba też mogę się troszkę minąć z prawdą? 

Ale czwartego dnia stało się coś strasznego. W jednym ząbku Wiórka – tym 

najważniejszym, na samym przodzie! – pojawiła się dziura. 

Mamusia Wiórka załamała łapki. 

- Wióreczku... Dlaczego nie mówiłeś prawdy? 

- Bo mam bujną wyobraźnię – odparł Wiórek z godnością. – To u nas rodzinne. 

Mama Wiórka tylko pokiwała głową. 

- A teraz masz umówioną wizytę u dentysty – oznajmiła. – A co do bujnej 

wyobraźni... I tu mama zaczęła wyjaśniać, że kiedy się fantazjuje, żeby na przykład nie 

powiedzieć prawdy, bo się na przykład okropnie nie lubi myć zębów, to wcale nie jest 

fantazjowanie tylko zwykłe oszukiwanie. I mówiła tak długo, że Wiórek odetchnął z ulgą, 

kiedy wreszcie wszedł do gabinetu dentystycznego i zamknął za sobą drzwi.  

 Następnego dnia w leśnej szkółce pani powiedziała: 

- Wiórku, podobno masz bujną wyobraźnię... Może nam opowiesz jakąś historię? 

- No wie pani? – oburzyła się Wiórek. – Ja już skończyłem z opowiadaniem historii. 

Gdyby pani przeżyła to, co ja wczoraj, to by mnie pani nie namawiała do takich 

rzeczy! 

 Po czym usiadł, bardzo obrażony, założył łapki na piersi i długo nie dawał sobie 

wytłumaczyć, jak to jest z tą wyobraźnią... 

 

2. Spróbujcie wspólne z rodzicami porozmawiać na temat treści wysłuchanego utworu. 

 Co to znaczy mieć bujną wyobraźnię? 

 Kto w opowiadania miał bujną wyobraźnię? 

 Co to znaczy kłamać? 

 Co zdarzyło się, gdy Wiórek kłamał? 

 



3. Porozmawiajcie z rodzicami, czym się różni kłamstwo od fantazji. Podajcie przykłady 

kłamstwa i fantazji. Oceńcie, czy można kłamać i czy można fantazjować i 

uzasadnijcie swoją wypowiedź. Pamiętajcie o wypowiadaniu się całym zdaniem. 

 

Dla wyjaśnienia: kłamstwo jest celowym mówieniem nieprawdy – po to, żeby coś 

ukryć, żeby kogoś oszukać i odnieść przy tym jakąś korzyść np. uniknąć konsekwencji 

powiedzenia prawdy, nakłonić kogoś do zrobienia czegoś, czego właściwie nie chce. 

Fantazjowanie to wyobrażanie sobie różnych rzeczy, np. że jest się mamą albo tatą. 

Fantazjami są często rzeczy opisane w książkach, np. to, że zwierzęta mówią ludzkim 

głosem lub że ludzie mają niezwykła moce. 

 

4. „Powiedz, kim jestem?” – zabawa w odgrywanie ról. Postarajcie się wspólnie z 

rodzicami zastanowić kim chcielibyście być i za pomocą gestów oraz mimiki 

przedstawcie tą postać. Zabawę możecie powtarzać tyle razy, ile macie na to ochotę. 

 

5. Wykonajcie wszystkie ćwiczenia ze strony nr 18 – 19. 

  

 

Życzę miłej zabawy! 


