
Temat tygodnia:  Z kulturą za pan brat 

Wtorek -  06.04.2021 rok 

 „Artysta malarz” 

1. Zabawa ruchowa „Skok, obrót i skok”. 

Proszę przygotować rolkę po papierze toaletowym.                                                               

Dziecko stoi, stopy ma złączone, rolka leży poziomo przed dzieckiem. 

Wykonuje przeskoki obunóż przez rolkę w przód. Przed każdym skokiem 

dziecko odwraca się, ustawiając się przodem do przyboru.                                        

Utrudnienie: dziecko wykonuje przeskok obunóż przez rolkę, w przód i w tył. 

2. W pracowni malarza – rozmowa z dzieckiem o pracy malarza, 

wyposażeniu pracowni ( z wykorzystaniem poniższych ilustracji). 

  
 

 



 
 

 
 

Pytania pomocnicze: Kto to jest malarz? Co potrzebuje do wykonywania 

swojej pracy? Jakie obrazy, które widziałeś  podobały ci się najbardziej? 

3. Zabawa ruchowa „Rzeźba”. Rodzic klaszcze  w dłonie – dziecko 

wykonuje swobodne ruchy. Kiedy przestaje klaskać – dziecko zamienia 

się  w posąg; za każdym razem wymyśla inną pozę. 

4. Karta pracy „Planeta dzieci” cz. 4, str.6 ( Rodzic przygotowuje 

lusterko) 

5. Karta pracy „Planeta dzieci” Liczenie, str. 61 



6. „Mały malarz” – zabawa plastyczna. Rodzic ustawia kompozycję:                   

wazonik z pierwiosnkami (lub innymi  kwiatami, jakie są w domu) i dowolny 

owoc -  ustawione na tle jednobarwnego  materiału. Dziecko ma  za 

zadanie namalować tę kompozycję farbami.  

Środa -  07.04.2021rok 

 „Kolory w sztuce” 

1. Zabawa ruchowa jak w poprzednim dniu 

2. Słuchanie wiersza „Kolory” Bożeny Forma 

     
  Siadły dzieci przy stoliczkach. 

Pędzle, kartki, farby mają. 

Swe marzenia i wspomnienia 

już na papier przelewają. 

 

Żółty kolor wybrał Adaś 

namalował duże słońce. 

Żółty piasek, żółty płotek 

i samochód szybko mknący. 

 

Paweł niebieskim kolorem 

namalował groźne morze. 

Rzekę rwącą, jasne niebo, 

kwiaty także w tym kolorze. 

 

A czerwony lubi Ania, 

już rysuje wielkie serce 

i swą lalkę Karolinę 

w pięknej czerwonej sukience. 

 

Na zielono stronę całą 

Wojtek ładnie namalował. 

To jest łąka, na niej chętnie 

każdy by poleniuchował. 

 

Biały, czarny i brązowy, 

te kolory lubi Ewa. 

Czarny komin, białe kwiatki 

i brązowa kora drzewa. 

 

A na wspólnej kartce dzieci 

pomieszały swe kolory. 

Wszystkie barwy i odcienie 

tworzą różnorodne wzory. 

 

Każdy kolor jest wspaniały, 

każdy zawsze coś wyraża. 

Proszę zatem wszystkie dzieci 

często bawcie się w malarza. 

                                                                                                                                                                                                                 



Rodzic czyta dziecku wiersz, następnie zadaje pytania dotyczące treści:                                         

- Co robiły dzieci?                                                                                                              

- Jakie kolory lubiły?                                                                                                 

- Czy pamiętasz co malowały ?                                                                                                                                                                                                                                     

3. Wprowadzenie litery f: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem, w książce „Planeta dzieci’- cz.4 odnajduje 

obrazek na stronie 4 ( górna część). Rodzic wskazuje obrazek ( farby), dziecko 

nazywa je, dzieli słowo na sylaby, głoski. Następnie ogląda litery f, F – 

wypowiada krótko. Wymyśla imiona, które rozpoczynają się głoską F. Czyta 

sylaby i wyrazy pod ramką.                                                                              

Wykonuje polecenia na str. 4 i 5 

4. „Malarz” – ćwiczenie ramion. Dziecko naśladuje malowanie dużego 

obrazu. R. mówi, którą ręką i jakie ruchy ma wykonać, np. malarz 

gruntuje płótno z dołu do góry, z lewej do prawej, na ukos; teraz maluje 

duże koła. 

5. „Wiosna w sztuce” – kilka pomysłów do wyboru 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Czwartek – 08.04.2021 rok 

 „Na koncercie” 



1.Zabawa z elementem naśladownictwa „Jestem muzykantem – 

konszabelantem”.                                                                                                           

Prosimy wykorzystać nagranie : https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA 

2. Zagadki obrazkowe.      

Dziecko z pomocą rodzica próbuje odgadnąć jakie rodzaje koncertów 

widać na poniższych  obrazkach: 

 
  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA


 
                                                                                                                             

 
 

     3.Karta pracy „Planeta dzieci” cz. 4, str. 7; wskazywanie na rysunkach       

takich samych elementów, ćwiczenia w czytaniu 

4. Kto na czym gra? 

 



 
5. Muzykę zapisuje się za pomocą nut. To gama, spróbuj odczytać 

nazwy dźwięków. 

 

 

 



 
 

6. Praca z „Czytanie i pisanie”, str. 62 

7. Zapraszamy do posłuchania muzyki poważnej 

https://www.google.com/search?q=Weso%C5%82a+muzyka+klasyczna+

dla+dzieci&sa=X&ved=2ahUKEwj7ms2729XvAhXGwosKHXGJA-

AQ1QIwEHoECBUQAQ&biw=1366&bih=657 

 

Piątek – 09.04.2021 rok 

„Muzyka jest wszędzie” 

1. Aktywne słuchanie muzyki.  Zapraszamy do zabawy, proponujemy 

poniższe nagranie: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1WrjzWYrjw                  

https://www.google.com/search?q=Weso%C5%82a+muzyka+klasyczna+dla+dzieci&sa=X&ved=2ahUKEwj7ms2729XvAhXGwosKHXGJA-AQ1QIwEHoECBUQAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Weso%C5%82a+muzyka+klasyczna+dla+dzieci&sa=X&ved=2ahUKEwj7ms2729XvAhXGwosKHXGJA-AQ1QIwEHoECBUQAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Weso%C5%82a+muzyka+klasyczna+dla+dzieci&sa=X&ved=2ahUKEwj7ms2729XvAhXGwosKHXGJA-AQ1QIwEHoECBUQAQ&biw=1366&bih=657
https://www.youtube.com/watch?v=s1WrjzWYrjw


2. „Mój koncert” Dziecko nazywa podane zwierzęta, śpiewa swoją 

ulubioną piosenkę ( lub „Wlazł kotek na płotek”) głosami tych zwierząt. 

 

 

 

 
3. Układanie zdań – zadanie dla chętnych dzieci. Proszę wyciąć 

poszczególne elementy. Dziecko czyta wyrazy, próbuje z rozsypanki 

ułożyć zdania. 

 

  To gitara    Franka. 

  Gutek ma     organki. 

  Ela ma     nuty. 

  To pianino mamy. 

Wiola gra na  fortepianie. 
 

4. Zabawa z prostokątami. Dziecko wycina  paski – płytki cymbałków                  

i  układa je,  od najdłuższego do najkrótszego, porównuje długości 

różnych pasków. 



 

 

5. Karta pracy Liczenie, str. 62 - ćwiczenia w porównywaniu długości. 

6. „Wiosenny krajobraz z brzozami” 

 Zabawa muzyczno-plastyczna. Proszę przygotować  kartki, patyczki 

higieniczne do uszu, klej, farby  plakatowe (jeden kolor do malowania tła, 

wybrany przez dziecko, ale farba mocno rozwodniona), pędzel. Rodzic 

wyjaśnia: Za chwilę usłyszysz muzykę. Zamień twój pędzel w tancerza, 

którzy przy tej muzyce będzie tańczyć, a przy okazji malować linie, wzory                    

i inne esy-floresy. Podczas trwania muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie 

może przerywać tańca. Rodzic  puszcza utwór muzyki klasycznej, jeśli 

posiada, to ze swojego zbioru, np.  „Wiosna” A. Vivaldiego,  można też 

wykorzystać podany poniżej link -  a dziecko maluje. Gdy praca schnie, 

wydziera z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm różnej długości                      

i komponuje z nich pień brzozy – czarną kredką rysuje krótkie kreski. 

Kompozycję nakleja na kolorowy karton, bądź papier ozdobny. Na koniec 

pęczkiem patyczków do uszu, maczanymi w jasnozielonej gęstej farbie 

plakatowej stempluje delikatnie liście. 

 

                  „Wiosna” A. Vivaldiego 

                 https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 
 


