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Dzieci! Rodzice! W tym tygodniu realizujemy temat „Z kulturą za pan brat”!       

 

Poniedziałek 12.04.2021 – lekcja zdalna o 11.00 

 

1 Zabawa ruchowa z muzyką: Alunelul (Kleine Haselnuss) https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I  

2 

„Kulturalny wieczór” – rozmowa o kulturze na podstawie 

opowiadania M. Mazan 

https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-

pieciolatek/?aitem=10411,2047,2074   

Posłuchajcie opowiadania i porozmawiajcie na temat kultury  

3 „Co to znaczy być kulturalnym?” – burza mózgów 
Pomyślcie i porozmawiajcie z rodzicami na temat: co to znaczy być 

kulturalnym?  

4 „Magiczne słowa” – zabawa dydaktyczna 

Pomyśl i odpowiedz jakich słów użyjesz w podanych sytuacjach: 

1. Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu? 

2. Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola? 

3. Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu? 

4. Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko? 

5. Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem? 

6. Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy?  

7. Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę, żeby 

poinformować o czymś ważnym? 

5 

 

Nasze zasady” – nauka na pamięć wybranej rymowanki Anny 

Urszuli Kamińskiej.  

 

Słucham pani 

Panią w przedszkolu wszyscy lubimy. 

Z nią się bawimy, jej się radzimy. 

Świetnie nas uczy, jest taka mądra. 

Warto jej słuchać dla swego dobra! 

 

Czekam na swoją kolej 

Gdy przed kolegę ktoś się przepycha, 

to w końcu kłótnia z tego wynika. 

Ja zawsze czekam na swoją kolej, 

https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I
https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-pieciolatek/?aitem=10411,2047,2074
https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-pieciolatek/?aitem=10411,2047,2074


bo z kolegami w zgodzie żyć wolę! 

 

Sprzątam po zabawie 

Choć bawili się od rana, 

cała sala posprzątana. 

Teraz tu posiedzieć miło. 

Brawo, dzieci! Warto było! 

 

Pomagam innym 

Kiedy koledze coś idzie źle, 

to, jeśli mogę, pomóc mu chcę. 

Zawsze tak robię, to nic wielkiego. 

On mi pomoże też w razie czego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 13.04.2021 

 

1 Zabawa ruchowa z muzyką: Alunelul (Kleine Haselnuss) https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I  

2 
„W kinie” – słuchanie wiersza.  

 

Rozmowa na temat wiersza – kształtowanie wartości dotyczącej szeroko 

rozumianej kultury, w tym kultury osobistej. 

 

W kinie 

Autor nieznany 

Piegowaty Jaś z Radzynia 

co sobotę szedł do kina. 

Co sobotę wszyscy w kinie 

mieli dość Jasiowych minek. 

Bo ten piegowaty chłopak 

wszystko robił tam na opak, 

głośno gadał, jadł, szeleścił, 

ze sześć paczek chrupek zmieścił. 

Potem czas na popijanie, 

puszek z sykiem otwieranie, 

tupot nóg i głośne śmiechy,              

ależ Jasio miał uciechę! 

 

Jaś się dziwił, że dziewczyna 

żadna nie chce z nim do kina. 

A koledzy też nie chcieli, 

widząc Jasia osłupieli… 

Pewnej soboty bez jego wiedzy 

usiedli za nim jego koledzy, 

jedli i pili głośno chrząkając, 

i Jasiowi w fotel często stukając. 

Jasia Pieguska złość już rozsadza! 

A widzisz Jasiu, jak to 

przeszkadza… 

„cicho” – wyszeptał – „film 

oglądajcie…” 

I w oglądaniu nie przeszkadzajcie. 

 

3 
„Jak należy kulturalnie zachować się w kinie?” – zabawa 

dydaktyczna. 

Pogadanka. Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego 

zachowania się w miejscach publicznych. 

4 Wprowadzenie litery „f” https://www.youtube.com/watch?v=k0OgJ7L2pUk  

5 Plakat do mojego ulubionego filmu 
Przygotuj plakat przedstawiający twój ulubiony film/bajkę – plakat 

będziemy prezentować jutro na zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I
https://www.youtube.com/watch?v=k0OgJ7L2pUk


Środa 14.04.2021 – lekcja zdalna o 11.00 

 

1 Zabawa ruchowa z muzyką: Alunelul (Kleine Haselnuss) https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I  

2 „W fotelu kinowym” – zabawa słuchowa. 

Prosimy, aby dzieci wygodnie usiadły jak w fotelu kinowym i aby podały 

nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Następnie dzieci  

liczą sylaby w poszczególnych słowach, wskazują głoskę na początku. 

3 
„Coś na f” – zabawa spostrzegawcza. Ćwiczenie percepcji 

wzrokowej i słuchowej. 

Podajemy nazwy przedmiotów znajdujących się w sali/pokoju lub poza 

nią. Za pomocą gestodźwięków (klaskania, tupania) dzieci określają, czy 

w danym słowie występuje głoska f. 

4 
„Na koncercie” – zabawa dydaktyczna.  

 

Prezentujemy dzieciom dwa fragmenty filmów z koncertów: muzyki 

rockowej i muzyki klasycznej. Zadaniem dzieci jest określić, czym różnią  

się te dwa koncerty, na jakich znanych im instrumentach grali muzycy 

oraz jak należy się zachować na jednym, a jak na drugim koncercie. 

5 Muzyka filmowa z różnych bajek Odgadnij z jakiego filmu pochodzi ta muzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I


Czwartek 15.04.2021 

 

1 Zabawa ruchowa z muzyką: Alunelul (Kleine Haselnuss) https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I  

2 „Co to jest teatr” – słuchanie wiersza Joanny Kulmowej.  

Rozmowa na temat utworu 

Po co jest teatr 

Joanna Kulmowa 

Ta drabina to schody do nieba, 

a ta miska pod schodami to księżyc. 

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 

a z garnków są hełmy rycerzy. 

Ale kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr. 

A teatr jest po to, 

żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu w zamyśleniu, 

w zachwycie. 

I już zawsze w misce księżyc widzieć... 

3 „Jak wygląda teatr?” – rozmowa na postawie ilustracji Ilustracje znajdują się w pliku pdf. 

4 „Kupujemy bilety” – zabawa dydaktyczna 
Przygotowujemy bilety na seans filmowy i sprzedajemy. Dzieci 

przeliczają liczmany, odliczają odpowiednią ilość i kupują. 

5 Filmik „Ekokultura” 
Przypomnijcie sobie naszą piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs


 

Piątek 16.04.2021 

 

1 Zabawa ruchowa z muzyką: Alunelul (Kleine Haselnuss) https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I  

2 Filmik „Co to jest muzeum?” 

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs  

Porozmawiajcie z rodzicami i przypomnijcie sobie i opowiedzcie, czy 

byliście kiedyś w muzeum i co tam widzieliście. 

3 Praca plastyczno – techniczna „Posągi” 

„Posągi” – praca plastyczno-techniczna. Ulep z plasteliny/gliny/masy 

solnej ludzką postać lub jakiś eksponat, który można zobaczyć w 

muzeum. 

4 Koncert  
Zaprezentuj się przed rodziną: przygotuj strój, akcesoria i zaśpiewaj 

ulubioną piosenkę      

5 „Kukiełka z łyżki drewnianej” – zabawa plastyczna 

Potrzebujemy: jedną drewnianą łyżkę, włóczkę, kokardki, klej, piankę 

kreatywną lub ścinki tkanin, folię samoprzylepną, drut kreatywny, 

nożyczki.  

Dzieci ozdabiają drewniane łyżki tak, aby powstały postaci – doklejają 

włosy, elementy twarzy, ubranie. Z drutu kreatywnego tworzą ręce.  

6 
„Zabawa w teatr” – zabawy dowolne dzieci z wykorzystaniem 

zrobionych kukiełek. 
Pobawcie się swoimi kukiełkami       

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUwjqjNDA2I
https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs

