
Witajcie kochane Smerfy! 

17.01.2022r. 

 

Niestety sytuacja nas zmusiła do pozostania w domu… Przygotowałam dla Was 

na ten tydzień kilka zimowych niespodzianek, żeby czas szybciej minął 😊 

 

1. Na początek krótkie opowiadanie. Usiądź wygodnie, zamknij oczy                                

i posłuchaj…. 

 

„Smutny bałwan” 

Nareszcie spadł długo oczekiwany śnieg. Padał chyba przez całą noc,                   

bo gdy Karol wyjrzał z rana przez okno, aż się zdziwił. Całe podwórko pokryte 

było białą puszystą pierzynką.  I wtedy przyszedł mu do głowy pomysł, aby ulepić 

bałwana. po śniadaniu wyszedł na podwórko i zaczął toczyć kule śniegowe. 

Utoczył trzy kule i ustawił je w odpowiedniej kolejności. Największa była                       

na dole, średnia w środku, a najmniejsza na górze. - Niezły bałwan mi wyszedł – 

pomyślał Karol. Teraz tylko oczy, nos, usta i bałwan gotowy. Poszedł więc do 

mamy, aby poprosić o potrzebne rzeczy. Bardzo szybko bałwan zmieniał się,                

był piękny. na głowie miał kapelusz, który chronił go przed słońcem, a stara 

miotła pomagała w odpędzaniu wróbli. Karol popatrzył na niego jeszcze raz, 

uśmiechnął się i poszedł do domu. Bałwan został sam. Patrzył na gromadę wróbli, 

krążących wokół karmnika, sójki, które zjadały jarzębinę i dwa liski idące drogą. 

Każdy miał jakiegoś towarzysza. Tylko on stał samotny na dużym podwórku. 

Było mu przykro, że w pobliżu nie ma żadnego bałwana.  Cały dzień bałwan 

przestał samotnie. A kiedy nastała noc, zasnął śniąc o całej gromadzie 

bałwanków. z rana obudziły bałwanka promienie słońca. Ooo, jak tak dalej 

pójdzie nic ze mnie nie zostanie, roztopię się – pomyślał bałwan. na szczęście 

słońce nie świeciło zbyt długo, szybko schowało się za chmurami. Bałwan 

rozejrzał się wokół siebie. Wróble siedząc na płocie głośno ćwierkały. Bałwan 

odwrócił się w ich stronę i zobaczył coś, czego wczoraj nie widział. na sąsiednim 

podwórku stał bałwan. Piękny, śniegowy bałwan. - Cześć – powiedział bałwan. 

Ulepił mnie Karol i stoję tu od wczoraj. A ty skąd się wziąłeś? - Ulepiła mnie 

Zuzia, koleżanka Karola – odpowiedział drugi bałwan. - Już martwiłem się,                    

że będę sam stał na podwórku. Cieszę się, że cię poznałem. - Ja też cieszę się – 

odpowiedział drugi bałwan. Możemy razem posłuchać szumu wiatru albo 

ćwierkania wróbli. Dobrze mieć przyjaciela… 



 

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie 

- Co zobaczył Karol, gdy wyjrzał z rana przez okno? 

 - Co postanowił zrobić Karol? 

- Jak wyglądał bałwan Karola? 

- Kogo widział bałwan stojąc na podwórku? 

 - Dlaczego bałwan był smutny? 

- Jaki sen miał bałwan? 

- Kogo bałwan zobaczył z rana na sąsiednim podwórku? 

- Jak poczuł się bałwan, gdy zobaczył drugiego bałwana? 

 

2. Niespodzianka! 

Skoro zima, to robimy bałwanka! 

Poszukajcie w swojej szufladzie białej skarpetki…. 

 

Każdy z nas na pewno ma w domu skarpetkę, której siostrę bliźniaczkę pożarła 

w niewyjaśnionych okolicznościach pralka.                                                                  

Teraz nadszedł czas na jej drugie życie 😊 

 

Do wykonania bałwana potrzebujemy: 

białą skarpetkę 

ok. 300 g ryżu 

3 gumki recepturki  (może być sznurek) 

pisaki (oczy i buzia) 

opcjonalnie pomponik i klej na gorąco 
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Miłej zabawy! 

A może stworzycie całą bałwankową rodzinkę? 

 

 

Pozdrawiam i życzę zdrówka! 

 Pani Justynka  


