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PONIEDZIAŁEK 09.04 2021 

 

 

 „Magiczne słowa”-zabawa dydaktyczna. 

 

Przedstawiamy dziecku  sytuacje,a ono ma określić jakich kulturalnych (magicznych słów 

należy użyć. 

 

- Co mówi dziecko,gdy wchodzi do szatni w przedszkolu? 

- Co mówimy,gdy wychodzimy z przedszkola? 

- Co mówimy,gdy prosimy o dokładkę obiadu? 

- Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko? 

- Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem? 

- Co mówimy ,gdy kogoś niechcący popchniemy? 

- Co mówimy ,gdy musimy komuś przerwać rozmowę,żeby poinformować o czymś 

ważnym? 

Na koniec pokazujemy trzy napisy do czytania globalnego: dziękuję,przepraszam,proszę. 

 

 „Przeczytaj i zrób!”-zabawa ruchowa 
            

          Dziecko biega swobodnie po dywanie w rytm muzyki. Podczas przerwy w muzyce 

            zatrzymuje się i i odczytuje magiczne słowo z kartki,a następnie wykonuje  

           przypisany do tego gest: dziękuję – podaje rękę, przepraszam- przytula się , 

           proszę – wskazuje ręką. 

 

  Praca z KP4.2-3rozwijanie umiejętności  kulturalnego zachowania się  

(karty pracy przesłane indywidualnie do rodziców w załączniku) 

 

  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych     „Artystyczne przedszkolaki” 

   

„Eksponaty w muzeum”- zabawa równoważna. Dziecko ćwiczy w parze np. z 

opiekunem,dziecko jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. 

Opiekun przyjmuje rolę posągu,rzeźby lu innego przedmiotu znajdującego się w muzeum. 

Kustosz ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję,ustawia nogi,ręce,głowę. 

Po chwili następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„Koncert muzyczny”- ćwiczenie mięśni grzbietu. 

Dziecko leży na brzuchu,opiera głowę na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. 

           Na hasło : Koncert! Przedszkolak unosi głowę i ramiona nad podłogę. Dłońmi 

stukają przed sobą o podłogę-grają na bębenku. Po chwili wracają do pozycji wyjściowej. 



Ćwiczenie powtarzamy 6-8 razy. 

-”Balet i inne tańce”- ćwiczenie np. ze wstążką w rytm muzyki. 

 Dziecko ma wstążkę i włączamy muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki- tańczą 

własny układ ze wstążką. Wykonuje obszerne ruchy ramionami,krążenia, wymachy,ruchy 

rąk itp. 

 

 Zabawy na powietrzu. 

 Wirtualny spacer do muzeum etnograficznego w Toruniu: 
http://etnomuzeum.pl/wp-content/themes/muzeum/virtual-

walk/ekspozycja_w_centrum/centrum.html  

 

WTOREK 13.04 2021 
 

 „W KINIE” -prezentacja wiersza 

 

Piegowaty Jaś z Radzynia                                                 Jaś się dziwił,że dziewczyna 

co sobotę szedł do kina.                                                     Żadna nie chce z nim do kina. 

Co sobotę wszyscy w kinie                                                A koledzy też nie chcieli, 

mieli dość Jasiowych minek.                                              Widząc Jasia osłupieli…. 

 

Bo ten piegowaty chłopak                                               Pewnej soboty bez jego wiedzy 

wszystko robił tam na opak,                                             usiedli za nim jego koledzy, 

głośno gadał,jadł szeleścił,                                               jedli, pili głośno chrząkając 

ze sześć paczek chrupek zmieścił.                                    I Jasiowi w fotel często stukając. 

 

Potem czas na popijanie ,                                                 Jasia Pieguska złość już rozsadza! 

soków  z sykiem otwieranie.                                             A widzisz jak to przeszkadza…. 

Tupot nóg i głośne śmiechy,                                             „ cicho”-wyszeptał-”film oglądajcie 

ależ Jasio miał uciechę.                                                      I w oglądaniu nie przeszkadzajcie. 

  

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytana np. Gdzie co sobotę chodził Jaś? 

Co on tam robił? Czy to było właściwe zachowanie?Co się stało pewnej soboty? Czy 

zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? Czy w kinie kładziemy nogi na fotel sąsiada, 

bo tak nam jest wygodnie siedzieć? 

 

 „W fotelu kinowym”- zabawa słuchowa 
 

Dziecko siada wygodnie w fotelu i prosimy aby podały nazwy przedmiotów 

przedstawionych na obrazkach. Następnie dziecko liczy sylaby w poszczególnych 

słowach,wskazują głoskę na początku.(fotel,foka,fajka,fortepian,fontanna,farby) 

 

 

 „Zatrzymujemy film”- zabawa ruchowa. 

 

 Dziecko porusza się w rytmie podanym przez rodzica. Podczas przerwy w muzyce  

stają nieruchomo- jak zatrzymana klatka filmu 

 

 Praca z KP4.4- rozwijanie percepcji słuchowej,czytanie globalne wyrazu fotel. 



 „Plakat do mojego ulubionego filmu”- zabawa plastyczna 
Dziecko rysuje postacie ze swojego ulubionego filmu. Rodzic może pomóc w napisaniu 

nazwy filmu na kartce. 

 

 Zabawy na powietrzu. 

 Kolorowanie symbolów związanych z kinem. 

 
 

 

 

ŚRODA 14.04 2021 

 

 

 „W teatrze ”- praca z obrazkiem. 
 

Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena,widownia,aktor,rekwizyty,dekoracja,kostiumy. 

Obrazki  przedstawiające teatr, scenę, ,dekoracje, aktorów, kotary, widownię, rekwizyty. 

Rozmawiamy o z dzieckiem o funkcji danej osoby, rzeczy, lub miejsca w teatrze. 



 

 
 

 
 



 
 

 „Po co jest teatr” wiersz Joanny Kulmowej. 
 

Ta drabina to schody do nieba,                                       A teatr jest po to, 

a ta miska pod schodami to księżyc.                               Żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,                       Żeby iść do domu w zamyśleniu, 

a z garnków są hełmy rycerzy.                                        W zachwycie. 

Ale kto w te czary nie uwierzy?                                      I już zawsze w misce księżyc  

To jest teatr.                                                                     Widzieć… 

 

Rozmowa na temat utworu. Zadajemy pytanie o jakim miejscu opowiada wiersz? 

Co nie zwykłego dzieje się w teatrze? Po co jest teatr? 

 

 Zrób tyle ,ile słyszysz?-zabawa ruchowa. 
 

Dziecko realizuje rytm podany przez rodzica. W czasie przerwy w muzyce dziecko słucha 

,ile razy uderzymy np. w stół,i tyle samo razy wykonują podane  ćwiczenia 

np.:skłony,przysiady,pajacyki,podskoki. 

 

 Praca z KP4.5  przeliczanie elementów,odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli 

                
 Praca zw ZG61- rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Rozwijanie motoryki 

małej. 

 

 Zabawy na powietrzu. 

 

 



CZWARTEK 15.04 2021 

 

 

 „Na koncercie ”-zabawa dydaktyczna. 

 

Prezentacja dwóch fragmentów filmów z koncertów: muzyki rockowej i muzyki klasycznej. 

Zadaniem dziecka jest określić,czym różnią się te dwa koncerty,na jakich znanych 

instrumentach grali muzycy oraz jak należy się zachować na jednym,a jak na drugim 

koncercie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_hYeCZo2Nw  

 

 „Wesołe instrumenty”- zabawa ruchowa. 
                 

              Dziecko porusza się po dywanie w rytmie podanym przez rodzica. 

               Na dźwięk klaskania robi przysiad,na dźwięk stukania podskakuje. 

 

 Praca z KP4.6  - ćwiczenia w wycinaniu. 

  

 „Kukiełka z łyżki drewnianej”-zabawa plastyczna. 
 

Dziecko ozdabia drewnianą łyżkę tak, aby powstała postać. Dokleja włosy ,elementy twarzy 

ubranie.( do wykorzystania: włóczka,kokardki,szmatki,folia, drut kreatywny,,nożyczki.) 

Z drutu kreatywnego można zrobić ręce. 

 

        Zabawy na powietrzu. 
 

 Kolorowanie „koncertowych” kolorowanek. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us
https://www.youtube.com/watch?v=s_hYeCZo2Nw


 



 
 

PIĄTEK 16.04 2021 

 

 

 „W muzeum”-prezentacja multimedialna. 
 

 Rozmowa z dzieckiem -co można zobaczyć w muzeum. Jak  należy się zachowywać w 

muzeum, skąd się biorą zabytki.  
 

Obejrzenie prezentacji multimedialnej „Skąd się biorą zabytki” 

file:///C:/Users/Beata/Downloads/SkaId-sieI-bioraI-zabytki_1.pdf 

 

 Wycieczka „online” do muzeum wsi Kieleckiej https://mwk.com.pl/spacer/  
 

 „Eksponaty”- zabawa dydaktyczna. 
 

Rodzic wyjaśnia pojęcie eksponat oraz wystawa. Można zaprezentować np. pojazdy, 

ubrania, biżuterię ,przedmioty codziennego użytku,obrazy itp. wszystkie, które były  

dawniej wykorzystywane ,a teraz wyglądają zupełnie inaczej. Dziecko wskazuje  

różnice pomiędzy prezentowanymi eksponatami a przedmiotami,które współcześnie je 

zastępują. 
 

 



 



 



 

 
 

 
 



 
 „Posągi”- zabawa ruchowa. 

 

       Dziecko porusza się swobodnie  po dywanie w różnych kierunkach. 

      Na hasło: Posągi!- dziecko zatrzymuje się, przyjmuje dowolną pozę i pozostaje w niej  

      nieruchomo jak posąg aż do czasu, gdy usłyszy hasło: Dziecko! 

     Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 

 

 Praca w ZG62 – rozwijanie grafomotoryki. 

 

 „Posągi”-praca plastyczno – techniczna. 
 

 

         Dziecko lepi z plasteliny lub z masy papierowej ludzką postać. Taką jak widziały na 

obrazku przedstawiającym aktorów w teatrze.  

          muzeum lub na ilustracjach. 


