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Temat tygodnia 

Z kulturą za pan brat 

 

Poniedziałek 12.04.2021r.   

Temat: Przedszkolna drama 

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4  

 

• „Moja złość” – wyrażanie uczuć za pomocą rysunku.  

Rodzic  omawia z dzieckiem sytuacje, które je złoszczą, zapisuje je na karcie. Dziecko rysuje 

złość, używając dowolnych kolorów. Rodzic może pokazać swój przykład wyrażania złości 

za pomocą rysunku (dużo okręgów lub kresek).   

 

• „U mnie i u ciebie” – zabawa ruchowa utrwalająca znajomość części ciała.  

Dziecko swobodnie biega po pokoju/na dworze. Na klaśnięcie zatrzymuje się. Rodzic/babcia 

mówi: Dotykamy nosa. Zabawę powtarzamy, za każdym razem zmieniając części ciała (uszy, 

kolana, brzuch, usta, uda, łokcie). 

 

• Praca z KP2.25 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo -ruchowej, grafomotoryki, 

budowanie wypowiedzi, kształtowanie rozwoju emocjonalnego.  

Dzieci kolorują na ten sam kolor bluzki osób stojących w takich samych pozach. Następnie 

próbują te pozy naśladować. Wypowiadają się, czym jest naśladowanie.  

 

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

 

Wtorek 13.04.2021r. 

Temat: W kinie 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Zwinne paluszki” – usprawnianie stóp.  

Rodzic  rozkłada na podłodze woreczki (małe maskotki), dzieci biegają wokół nich boso. Na 

klaśnięcie zatrzymują się i chwytają najbliższy woreczek/zabawkę  palcami stopy, rzucają go 

raz przed siebie, biegną dalej. Ćwiczenie powtarzamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
https://www.youtube.com/watch?v=ZrWsGKSINoo
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• „Jak wygląda skrzyżowanie?” – ćwiczenie komunikacji.  

Rodzic pokazuje rysunki, zdjęcia skrzyżowań i prosi o nazwanie poszczególnych elementów 

(samochody, ludzie, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, przejście dla pieszych, tramwaje, 

autobusy). Następnie wspólnie omawiamy i wyjaśniamy znaczenie prostych znaków  

(z uwzględnieniem kolorów / kształtów / symboli). Rozmawia o pojazdach. R. pyta: Jak 

możemy nazwać jednym słowem to, co jeździ po drogach: autobusy, tramwaje, motocykle, 

rowery, auta osobowe i ciężarowe? Jakie dźwięki wydają te pojazdy, gdy: jadą, hamują, 

trąbią? R. zachęca dziecko do naśladowania dźwięków. Omawiamy wygląd przejścia dla 

pieszych i zasady zachowania się na pasach.  
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• „Do kina” – opowieść ruchowa.  

Rodzic mówi: Zapraszam was na wyprawę do kina. R. opowiada, a dziecko ilustruje treść 

ruchem: Idziemy do kina (maszeruje w kole). Przechodzimy przez przejście dla pieszych 

(podnosi jedną rękę w górę). Teraz musimy stanąć w kolejce i kupić bilet (ustawia się w linii, 

podaje „pieniądze”, kiwa głową na znak podziękowania). Kupmy przekąski (ustawia się 

ponownie w linii, masuje brzuch). Jesteśmy już coraz bliżej, po cichu wejdźmy do Sali 

(skradają się na paluszkach), odszukajmy miejsce (rozglądają się na boki). Jest! Siadamy  

w fotelu (siad skrzyżny, plecy wyprostowane), bo właśnie zaczyna się seans (plecy 

wyprostowane). Film bardzo nam się podobał! (uśmiechają się), ale czas wracać do domu 

(wstają i rozchodzą się w różne strony). Zabawę powtarzamy. 

• „Jaki to film?” – zagadki słuchowe.  

Rodzic prezentuje fragmenty piosenek ze znanych bajek, dzieci odgadują tytuły filmów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk  

https://www.youtube.com/watch?v=TOObNE05oSg  

https://www.youtube.com/watch?v=WIK-hGW0KxA  

https://www.youtube.com/watch?v=z3XTs4P2Lx8  

https://www.youtube.com/watch?v=DltrXFjJez0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk
https://www.youtube.com/watch?v=TOObNE05oSg
https://www.youtube.com/watch?v=WIK-hGW0KxA
https://www.youtube.com/watch?v=z3XTs4P2Lx8
https://www.youtube.com/watch?v=DltrXFjJez0
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• Praca z KP2.26 – ćwiczenie sprawności manualnej, grafomotoryki, kreatywności, 

ćwiczenia artykulacyjne.  

Dzieci wydmuchują przez słomkę krople farby (po wyschnięciu to będą postaci na ekranie 

TV), doklejają im oczy, dorysowują elementy ciała. Rodzic może poprosić dziecko  

o wymyślenie imion dla stworków.  

 

Środa 14.04.2021r. 

Temat: W teatrze 

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Złap butelkę” – ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu.  

Dziecko siada naprzeciw rodzica/siostry, w dość dużej odległości, nogi rozłożone na boki. 

Dziecko stara się turlać butelkę(butelka plastikowa 1 l) do osoby naprzeciwko, przyciągając 

maksymalnie tułów do dywanu. Wypycha butelkę i siada z wyprostowanymi plecami. Osoba 

po przeciwnej stronie wykonuje to samo ćwiczenie.  

 

• „Kino i teatr” – porównanie zasad zachowania obowiązujących w obu miejscach. 

Rodzic  prezentuje obrazki przedstawiające kino i teatr, opowiada o różnicach  

i podobieństwach między nimi: Do kina i teatru kupujemy bilety (R. pokazuje bilety). W kinie 

możemy jeść i pić (R. pokazuje wodę i pudełko popcornu(mogą być ilustracje)), ale w teatrze 

robimy to tylko podczas przerwy. W kinie nie bijemy brawa na koniec filmu, w teatrze bijemy 

aktorom brawo. Po każdym zdaniu R. pokazuje odpowiednią ilustrację lub rekwizyt.  

 

KINO 
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TEATR 
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• „Zrób jak ja” – powtarzanie sekwencji ruchów.  

Dziecko chodzi po dywanie powoli. Gdy rodzic mówi: Zrób jak ja! – zatrzymuje się  

i wykonuje polecenie (klaskanie; tupanie; klaśnij – tupnij; tupnij – tupnij naprzemiennie 

nogami; podskocz – tupnij). Rusza dalej. 

 

• „Śpiące marionetki” – zabawa naśladowcza.  

Rodzic/babcia rozkłada na podłodze szarfy(może być kształt okręgu wykonany ze sznurka),  

w których dziecko układa się w kłębek. To śpiąca marionetka, która po chwili zaczyna się 

prostować i wstawać: 

najpierw na kolana, rozprostowuje ręce, potem wstaje, macha nogami naprzemiennie, 

wychodzi powoli z szarfy, kiwając się i rozglądając na boki, maszeruje po pokoju. Gdy 

Rodzic bije brawo, marionetka kłania się i wraca do swojej szarfy. Zabawę powtarzamy.  
 

 

Czwartek 15.04.2021r. 

Temat: Balet 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Ważny instrument w balecie” – poznanie skrzypiec. 

 Rodzic odtwarza dźwięk skrzypiec https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA  

Jeśli dziecko nie odgadnie, co to za instrument, można pokazać ruchy smyczka. Następnie, 

jeśli jest taka możliwość, pokazujemy dzieciom prawdziwy instrument. Jeśli nie, wystarczą  

zdjęcia. Wspólnie omawiamy wygląd instrumentu.  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA
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Kilka informacji o skrzypcach 

https://www.youtube.com/watch?v=_kuHRw1MUF8  

 

 

• „Kolorowe chusty” – ćwiczenia tułowia. 

Dziecko ustawia się w rozkroku, trzymając w dłoniach chustę. Macha nią nad głową, na boki 

z lekkim skłonem na lewy i prawy bok. Przenosi chustę do drugiej ręki i ponownie wykonuje 

ćwiczenie. Ruchy dostosowują do tempa walca z baletu Coppélia 

https://www.youtube.com/watch?v=XyDN5s-yWIs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kuHRw1MUF8
https://www.youtube.com/watch?v=XyDN5s-yWIs
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• „Tancerze baletowi” – zapoznanie z zawodem.  

Rodzic prezentuje ilustracje przedstawiające tancerza i tancerkę z baletu. Dzieci omawiają 

postaci, strój, kolory. 

        
 

   
 

Można pokazać dziecku, dziecięcą suknię balową (karnawałową) oraz długą spódnicę  

i zapytać, czy to byłby odpowiedni strój dla baletnicy. Dziecko może przebrać się i wykonać 

kilka ruchów i powiedzieć, czy było lekko tańczyć w takim stroju. Zdejmuje ubranie, 

wykonuje ruchy jeszcze raz i mówi, w którym stroju wygodniej było tańczyć.  

Następnie dziecko porównuje sandały, klapki, kalosze, zgromadzone w domu, z butami 

baletnicy. Rodzic mówi, jak nazywają się odpowiednie buty do tańca: pointy (puenty). 

Pokazuje dziecku ćwiczenie, które „ustawi stopy”. Dziecko siada na podłodze z nogami 

skierowanymi do środka, stopy złączone piętami. Rodzic/dziadek klaszcze, mówiąc 

jednocześnie: Otwieramy nóżki, zamykamy nóżki.  

https://www.youtube.com/watch?v=wTldF3AZQCw  

https://www.youtube.com/watch?v=-bigw-ic3i4  

https://www.youtube.com/watch?v=wTldF3AZQCw
https://www.youtube.com/watch?v=-bigw-ic3i4
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Pokaz baletowy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6qTdRYJWQM  

https://www.youtube.com/watch?v=6NktOk--uxk  

 

• Praca z KP2.27 – ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki.  

Dziecko odnajdują różnice między obrazkami przedstawiającymi baletnicę.  

 

• „Cicho, głośno” – zabawa ruchowa bieżna. 

Rodzic/siostra porusza dzwoneczkiem (lub innym instrumentem): gdy gra cicho, dziecko 

biega na palcach, gdy głośno – na całych stopach.  

 

Piątek 16.04.2021r. 

Temat: W galerii 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Malujemy chmurki” – ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha.  

Dziecko biega swobodnie pokoju, na hasło: Malujemy! – zatrzymuje się i podskakuje  

w miejscu kilka razy z wyciągniętymi w górę rękoma, w czasie wyskoku wykonuje dłońmi 

zamaszysty ruch z góry na dół (jakby malowało chmurki nad sobą). 

 

• „Różni malarze” – zdobywanie wiedzy o malarstwie.  

Rodzic opowiada o etapach powstawania obrazu: inspiracja(wszystko dookoła może wywołać 

chęć namalowania obrazu), styl (każdy maluje na swój sposób), szkicowanie, wypełnianie 

konturów farbami, wystawa (wielu artystów wystawi swoje prace w galeriach, muzeach). 

Rodzic objaśnia znaczenie nowych wyrazów (inspiracja - to natchnienie, pomysł, wpływ, 

poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestii,  styl – to cechy pozwalające 

przyporządkować dzieło do określonej epoki, nurtu w kulturze lub twórcy, galeria - 

pomieszczenie lub zbiór pomieszczeń przeznaczony do prezentacji dzieł sztuki). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6qTdRYJWQM
https://www.youtube.com/watch?v=6NktOk--uxk
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  SŁONECZNIKI, Vincent van Gogh    DAMA Z GRONOSTAJEM, Leonardo da Vinci          

                       

              MONA LISA, Leonardo da Vinci      KRZYK, Edward Munch   

• „Malarstwo na świecie” – oglądanie albumów malarskich. 

Rodzic/babcia pokazuje dziecku albumy/ filmy dostępne na stronach poszczególnych galerii, 

pokazujące zbiory znanych polskich i światowych galerii. Opowiada, że miejsce to nazywa 

się galeria i jeśli ktoś nie może udać się tam osobiście, może zwiedzić galerię podczas takiego 

wirtualnego spaceru lub obejrzeć obrazy w albumach. Można dać dziecku lupę i zachęcić do 

oglądania szczegółów obrazów w albumach, wypowiadania się na ich temat. Zwraca uwagę, 

by dzieci używały słów: galeria, obraz, malarz, malarstwo. 

 

https://topflop.pl/znane-obrazy-calego-swiata/  

 

https://topflop.pl/znane-obrazy-calego-swiata/
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Internetowe galerie sztuki 

https://www.polish-

art.eu/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPCPirgxgT0gOn4IVjXwU6UBGxKoCMnih

mEuSex5MH2Ky0isx4EFTqRoC2F8QAvD_BwE  

https://www.artmajeur.com/pl/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPM9m85qX0IZz4a

m6hAKbb_0Vw-oGGnbPALTTjDDjGYuhjSS176zenhoCDV8QAvD_BwE  

  

https://www.polish-art.eu/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPCPirgxgT0gOn4IVjXwU6UBGxKoCMnihmEuSex5MH2Ky0isx4EFTqRoC2F8QAvD_BwE
https://www.polish-art.eu/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPCPirgxgT0gOn4IVjXwU6UBGxKoCMnihmEuSex5MH2Ky0isx4EFTqRoC2F8QAvD_BwE
https://www.polish-art.eu/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPCPirgxgT0gOn4IVjXwU6UBGxKoCMnihmEuSex5MH2Ky0isx4EFTqRoC2F8QAvD_BwE
https://www.artmajeur.com/pl/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPM9m85qX0IZz4am6hAKbb_0Vw-oGGnbPALTTjDDjGYuhjSS176zenhoCDV8QAvD_BwE
https://www.artmajeur.com/pl/?gclid=CjwKCAjwvMqDBhB8EiwA2iSmPM9m85qX0IZz4am6hAKbb_0Vw-oGGnbPALTTjDDjGYuhjSS176zenhoCDV8QAvD_BwE
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KOLOROWANKI 
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