
Ja i moja rodzina 

 

W tym tygodniu blok tematyczny poświęciliśmy rodzinie. 

Zostały wybrane opowiadania literackie, które z poczuciem humoru 

przedstawiają domowe potwory, jak 

„Decyzylla Poranna, czyli Potworzyca Garderobiana”. 

 
 

Poznawanie i oswajanie domowych potworów 
 

KŁÓTLIWIEC i SWARLIWIEC czyli  

   Te potwory żywią się kłótnią, jak ty płatkami z mlekiem. Tylko czekają, aż ktoś 

zacznie niewinną sprzeczkę, po czym dolewają oliwy do ognia tak długo, aż zwykła 

wymiana zdań przerodzi się w okropną awanturę, najlepiej z użyciem rąk. Od chwili 

kiedy Potworne Bliźniaki zamieszkają w twoim domu, nie możesz być pewnym dnia 

ani godziny. Jeśli więc istnieje najmniejsze podejrzenie, że kryją się w pobliżu, należy 

je czym prędzej przegonić szczotką albo wessać odkurzaczem. A najlepiej przepędza 

się je śmiechem,  którego po prostu alergicznie nie cierpią. Im więcej żartów i radości 

w domu, tym większa szansa, że same się wyniosą. 
 

 „Mała encyklopedia Domowych Potworów” aut. Stanislav Marijanović 

 

 

„Decyzylla Poranna, czyli Potworzyca Garderobiana” 
 

  DECYZELLA tylko czeka, aż rano otworzysz oczy i podejdziesz do szafy. 

Najbardziej ją cieszy, kiedy się spieszysz do szkoły. Buszuje wtedy po szafach 

i komodach i sprawia, że w każdym ciuchu, który wybierzesz, wyglądasz okropnie. 

Przymierzasz po kolei całą zawartość garderoby, ciskając łaszki na nieposłane łóżko. 

Po półgodzinie pokój wygląda tak, jakby przeszedł przez niego tajfun. Jedynym 

sposobem na DECYZELLĘ jest przygotowanie sobie wieczorem ubrania (rada ta 

dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych). 
 

„Mała encyklopedia Domowych Potworów” aut. Stanislav Marijanović 

 

Zachęcam do przeczytania innych opowiadań z tej książki: 
 „Trio Tumiwisistów” i inne 

 

Fragmenty do pobrania książki pt. „Mała encyklopedia Domowych Potworów”  

aut. Stanislav Marijanović znajdziecie na  stronie wydawnictwa Nasza Księgarnia: 

 
https://nk.com.pl/mala-encyklopedia-domowych-potworow/2270/ksiazka.html#.XsP7IGgzbIU 
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Laurka dla Mamy na Dzień Matki 
 
Potrzebne będą: 
- kolorowa kartka z bloku technicznego złożona na pół w dowolnym kierunku 
- kredki, pisaki, flamastry 
ewentualnie: 
- klej 
- kolorowe kartki z bloku rysunkowego. 
 
Wykonanie: 
Na kartce z bloku technicznego w środku napisz życzenia lub wiersz dla mamy.  
To Twoja laurka. 
Laurkę ozdób rysunkami. Możesz też wyciąć różne kształty z papieru rysunkowego  
i nakleić je na laurce. 
 
Czekamy na zdjęcia laurek. 

 

Prezent na Dzień Matki (26. maja) 

Pod poniższym linkiem znajdziecie pomysł na prezent dla swojej Mamy 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/mozaikowe-medaliony-diy-pomysl-na-prezent/ 

 

Czytajmy, słuchajmy opowiadań 

 

Na stronie internetowej „Fundacji ABCXXI -  Cała Polska czyta dzieciom”, 

można zobaczyć nagrania Ambasadorów Fundacji czytających opowiadania.  

Codziennie do 29 maja będą pojawiać się nowe filmiki!  

Oglądanie nagrań Ambasadorów czytających opowiadania   

https://calapolskaczytadzieciom.pl/  

W dniach 30 maja – 7 czerwca 2020 r. odbędzie się 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: 

 „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” 

 

 

Zabawa z dramą 
 

    Do wysłuchanych opowiadań proponujemy wymyśleć ciąg dalszy, 
jednak nie pisać go na kartce, a zagrać na żywo bez przygotowania. 
Ciekawe, co stworzycie! 
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