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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, przeczytaj dziecku tekst „Wizyta w domku czekolady’’, a następnie sprawdź zrozumienie 

tekstu, korzystając z propozycji pytań

„Wizyta w domku z czekolady” 

- Niestety nie zmieszczę się w twoim mieszkanku,

- Jeśli tylko chcesz wejść, na pewno ci się uda

Jaś uwierzył nowemu koledze, nachylił się do malutkich drzwi,

rękę, nogę... I już stał obok krasnoludka w czekoladowej kuchni!

- Jak to się stało? - zawołał Jaś. - Mam takie małe rączki!

- Mówiłem ci, że jeśli chcesz, to potrafisz zrobić wszystko!

Ale nie martw się, pobawimy się tak 

długo jak będziesz chciał, a potem wrócisz 

do mamy - powiedział krasnoludek. 

Jaś i jego kolega spędzali cudownie czas:

skakali na czekoladowej trampolinie,

czekoladowe książeczki, układali czekoladowe 

klocki... Nagle - co to? - Oczom Jasia ukazała się 

uśmiechnięta twarz mamy. Chłopiec rozejrzał się 

dookoła i zobaczył swój własny pokój.

Okazało się, że leży w swoim łóżku,

czekoladowa przygoda była tylko snem.

- Mamo! Zaraz ci opowiem, co mi się śniło!

 

Zagadka 

Ta tabliczka pilnie zerka, 
Na każdego spod sreberka. 
Może gorzka być lub mleczna, 
Biała, deserowa, ale zawsze jest bajeczna.
Z orzechami lub nadzieniem 
Rządzi naszym podniebieniem. 
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
Wizyta w domku czekolady’’, a następnie sprawdź zrozumienie 

pytań. 

 
Jaś z mamą szli ulicą. Kiedy przechodzili obok sklepu ze 

słodyczami, chłopiec zobaczył coś niesamowitego

lalek w całości zbudowany z... czekolady!

- Mamo, czy to jest prawdziwa czekolada?

Jaś. 

- Tak, synku. Jeśli chcesz, możemy wejść do środka i obejrzeć go 

z bliska - odpowiedziała mama. 

Gdy weszli do sklepu, Jaś nie mógł oderwać wzroku od 

wyjątkowej budowli. Nagle zauważył, że w

poruszyło. Powiedział o swoim zaskakującym odkryciu mamie,

ale stwierdziła, że to niemożliwe. Chłopiec jednak nie był 

przekonany i zajrzał do środka przez małe okienko.

siedział krasnoludek! 

- Pobaw się ze mną - zawołał do Jasia mieszkaniec 

czekoladowego domku, skacząc po swoim czekoladowym łóżku.

Niestety nie zmieszczę się w twoim mieszkanku, jestem trochę za duży. 

na pewno ci się uda - doradził krasnoludek. 

nachylił się do malutkich drzwi, wsadził tam najpierw głowę,

I już stał obok krasnoludka w czekoladowej kuchni! 

Mam takie małe rączki! 

to potrafisz zrobić wszystko!  

pobawimy się tak  

a potem wrócisz  

 

Jaś i jego kolega spędzali cudownie czas:  

skakali na czekoladowej trampolinie, czytali  

układali czekoladowe  

czom Jasia ukazała się  

Chłopiec rozejrzał się  

dookoła i zobaczył swój własny pokój.  

że leży w swoim łóżku, a cała  

czekoladowa przygoda była tylko snem. 

co mi się śniło! - powiedział szczęśliwy Jaś. 

Biała, deserowa, ale zawsze jest bajeczna. 

 

Rozmowa na temat tekstu
- Kogo spotkał Jaś w sklepie?
- Jak to się stało, że się zmniejszył?
- Co robił w domku krasnoludka?
- Czy cała przygoda wydarzyła się naprawdę?
- Komu Jaś opowiedział o swoim śnie?
- Czy chciałabyś/chciałbyś
przygodę jak Jaś i dlaczego?
- Co robiłabyś/robiłbyś w domku z czekolady?
 

Wizyta w domku czekolady’’, a następnie sprawdź zrozumienie 

Kiedy przechodzili obok sklepu ze 

chłopiec zobaczył coś niesamowitego - domek dla 

czekolady! 

czekolada? - zapytał zaskoczony 

możemy wejść do środka i obejrzeć go 

Jaś nie mógł oderwać wzroku od 

że w środku coś się 

iedział o swoim zaskakującym odkryciu mamie, 

Chłopiec jednak nie był 

przekonany i zajrzał do środka przez małe okienko. W środku 

do Jasia mieszkaniec 

skacząc po swoim czekoladowym łóżku. 

najpierw głowę, potem 

na temat tekstu - propozycje pytań: 
Kogo spotkał Jaś w sklepie? 
Jak to się stało, że się zmniejszył? 
Co robił w domku krasnoludka? 
Czy cała przygoda wydarzyła się naprawdę? 
Komu Jaś opowiedział o swoim śnie? 
Czy chciałabyś/chciałbyś przeżyć taką 

przygodę jak Jaś i dlaczego? 
w domku z czekolady? 



2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca sensoryczna 

„Czekoladowy przyjaciel’’ 
Dziecko lepi krasnoludka z masy solnej 

z dodatkiem cynamonu lub kakao. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY
Piosenka - odsłuchajcie wspólnie piosen

i spróbujcie zaśpiewać 

„Chocolate" 
Chocolate, chocolate 
Sweet, brown and yummy. 
Chocolate, chocolate 
I want it in my tummy. (x2) 
Sugar! 
Cocoa! 
Milk! 
And mix it all together and - 
Sugar! 
Cocoa! 
Milk! 
And mix it all together and - 
Chocolate, chocolate 
Sweet, brown and yummy. 
Chocolate, chocolate 
I want it in my tummy. 
Chocolate, chocolate 
Sweet, brown and yummy. 
Chocolate, chocolate 
I want it in my tummy! 
 
 

Przepis na masę solną:
• 1 miarka soli (np. pół szklanki),
• 1 miarka mąki (np. pół szklanki),
• 1/2 miarki wody (np. ćwierć szklanki).
 

Y 

Dziecko lepi krasnoludka z masy solnej  

 

3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE I ROZWÓJ ANGLOJĘZYCZNY 
piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ptvsNhOae_U

Przepis na masę solną: 
miarka soli (np. pół szklanki), 

1 miarka mąki (np. pół szklanki), 
1/2 miarki wody (np. ćwierć szklanki). 

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


