
          KRĄG TEMATYCZNY: Z kulturą za pan brat 
                                     Scenariusz zajęć 

                                         Wtorek 13.04.2021 

                                Temat dnia: Artyści to my. 
Witam wszystkie Motylki we wtorek zapraszam na zajęcia życzę przyjemnej                    
zabawy i nauki. 

1. Zapraszam na: Ćwiczenia z Lulisią i Lulitulisiami 

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc 

 
2. „Kultura” – działanie dzieci.                                                                                             
Dziecko ogląda i segreguje materiały znalezione z domu na temat "kultury" – dzieli je 
tematycznie, np. teatr, kino, muzyka, muzeum. Pod kierunkiem rodzica przygotowuje nazwę 
kącika Kącik kultury (napis układa z liter Alfabetu lub pisze na komputerze bądź odręcznie) 
oraz napisy do poszczególnych rodzajów materiałów. 
3. 1. Artysta” – zabawa słownikowa. 

Tworzenie pojęcia artysta. Rodzic przygotowuje sześciokąty – heksy. Na jednym pisze np. 
kolorem czerwonym wyraz artysta i zadaje pytania: Kto to jest artysta? Czym zajmuje się 
artysta? Dziecko odpowiada, rodzic zapisuje odpowiedzi na kolejnych heksach, a dziecko 
dokłada je do siebie na zasadzie: łączą się te, które mówią o tym samym, np. dotyczą 
malarstwa, rzeźby, teatru czy kina. Na koniec razem z rodzicem próbują uogólnić wszystkie 
wypowiedzi i zbudować swoistą definicję pojęcia artysta. Rodzic podkreśla, że nie każdy, kto 
coś zrobi, jest artystą – jego dzieło musi być wyjątkowe, budzić emocje, chęć dyskusji; artysta 
musi mieć talent, bardzo dobrze wykonywać to, czym się zajmuje, być wytrwały i ciągle 

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/embed/9iOLdoHhLpc?feature=oembed


ćwiczyć, by być jak najlepszy. Dziecko podaje przykłady dziedzin, w których mogą tworzyć 
artyści: malarstwo – malarz, rzeźbiarstwo – rzeźbiarz, literatura – pisarz, poeta; muzyka – 
kompozytor, śpiewak, piosenkarz, gitarzysta; teatr – aktor, reżyser itp.  

4. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16.  

Zestaw ćwiczeń opisany w scenariuszu poniedziałkowym 12.04.2021 

5. Malarstwo” – rozmowa z dziećmi na podstawie zgromadzonych albumów lub filmu 
„Rodzaje malarstwa”. 

https://youtu.be/erCiLPbeNs0 

  

https://youtu.be/jNTe0qN-hPc 

 

R. z dziećmi oglądają filmy nt. stylów w malarstwie.  Dzieci oglądają, porównują i  wybierają 
ten styl , który najbardziej im się podoba, i uzasadniają swój wybór. Mogą też obejrzeć 
zdjęcia obrazów w albumach. 

 

https://youtu.be/erCiLPbeNs0
https://youtu.be/jNTe0qN-hPc
https://www.youtube.com/embed/erCiLPbeNs0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jNTe0qN-hPc?feature=oembed


6. „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna. 

W pudełku sensorycznym  są różne rodzaje farb, pędzli, karton do akwareli, paleta itp.,                    
a także kilka przedmiotów niezwiązanych z malarstwem. Dzieci za pomocą dotyku starają się 
rozpoznać, co to za przedmiot. Następnie dobierają te, które do siebie pasują, i ustalają, kto 
ich używa. 

7. „Piosenka lalkarza” – słuchanie i śpiewanie piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe przy 
piosence.                                                                                                                                      
Wprowadzenie piosenki, określanie kierunku linii melodycznej, ruch przy muzyce, śpiew 
piosenki. 

„Piosenka lalkarza”                                                                                                                                
sł. Jan Wilkowski, muz. tradycyjna 

1. Chodzi lalkarz światem,                                                                                                                               
Serce w nim rogate.                                                                                                                          
Chodzi z wiatrem, z pluchą,                                                                                                                          
Z lalką za pazuchą. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,                                                                                                
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.                                                                                                                    
Tak łazi rad nierad                                                                                               
Najśmieszniejszy teatr. 

2. Gdzie parawan stanie,                                                                                                         
Tam nasze mieszkanie.                                                                                                          
Gdzie się lalka wtuli                                                                                                                           
Tam my u matuli. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,                                                                                        
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.                                                                                                     
Cztery strony wiatru,                                                                                                                        
Ot i gmach teatru. 

3. Tak łaził mój dziadek,                                                                                                                  
Pra i prapradziadek.                                                                                                                      
I ja nie przestanę                                                                                                                      
łazić z parawanem. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,                                                                                                
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.                                                                                                         
Ścisnę lalkę w pięści,                                                                                                                      
Niech i wam się szczęści 

piosenka-lalkarza.mp
3  

8.„Piosenka lalkarza” – rozmowa na podstawie treści, nauka słów 1 i 2 zwrotki i refrenu. 
Rodzic wspólnie z dzieckiem ustala znaczenie niezrozumiałych słów, np. rogate serce, 



pazucha, gmach, bractwo. Następnie recytuje tekst piosenki w jej rytmie i tak powtarza go 
dziecko. Podczas kolejnych powtórzeń następuje zmiana głośności, tempa recytacji. 

9. „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F. 

R. pokazuje ilustracje przedstawiające wnętrze pracowni malarza 

 

Dzieci wskazują te elementy, które rozpoznały dotykiem w poprzedniej zabawie. Podają ich 
nazwy. R. zwraca ich uwagę na farby. – dzieci przypinają biały prostokąt – wyraz farby; – 
wyklaskują sylaby, przeliczają – przypinają 2 białe kwadraty (2 sylaby); – wypowiadają 
kolejno głoski, przeliczają – przypinają odpowiednią liczbę kółek, ; – określają głoskę w 
nagłosie, zwracając uwagę na prawidłową wymowę głoski f; – wyszukują inne słowa 
zaczynające się głoską f. 

Rodzic demonstruje małą i wielką literę drukowaną f, F, dzieci omawiają kształt małej litery, 
zwracając uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukują literę w tekstach drukowanych np. z 
gazet. W modelu wyrazu farby (głoskach) zastępują kółko literą f. Na sylwecie chłopca R. 
wiesza napis Franek – zwraca uwagę na wielką literę F                                                                    
Litery w załączniku                              

 https://youtu.be/MUEPJ-b2ju0 

 

https://youtu.be/MUEPJ-b2ju0
https://www.youtube.com/embed/MUEPJ-b2ju0?feature=oembed


10. Praca z KP4.4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie miejsca głoski                         
i litery w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu. 

 

11.   Oglądamy film: 

- dziecko dzieli wyrazy na sylaby i głoski rozpoczynające się na głoskę f                                      
- uczą się pisać literę  f 

https://youtu.be/tUGyt6p_Bd4 

 

https://youtu.be/FD297VLka3w 

 

https://youtu.be/tUGyt6p_Bd4
https://youtu.be/FD297VLka3w
https://www.youtube.com/embed/tUGyt6p_Bd4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FD297VLka3w?feature=oembed


12. Fiołki” – zabawa plastyczna.                                                                                                  
Rodzic ustawia kompozycję z wazonika z fiołkami (lub innymi wiosennymi kwiatami: 
tulipanami, żonkilami, narcyzami) i dowolnego owocu na tle żółtego materiału. Dziecko ma 
za zadanie namalować tę kompozycję farbami plakatowymi 

 

                                      BARDZO PROSZĘ  

       ARTYŚCI POCHWALCIE SIĘ SWOIMI OBRAZAMI  

                                 STWORZYMY GALERIĘ. 

                                      POZDRAWIAM               

                                       ciocia Monika 


