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Temat tygodnia: 

Z kulturą za pan brat 

 
 

Poniedziałek (12.04.2021)  

W świecie kultury 

1. „Kulturalny wieczór”- rozmowa o kulturze na podstawie opowiadania. 

 (Maciejka Mazan). 

– Jacuś, pobaw się ze mną – poprosiła Nikola. 

Jacuś nie bardzo miał ochotę, ale tego dnia w przedszkolu było mało dzieci i zaczęło mu się 

nudzić. 

– No trudno – powiedział. – A w co? 

– W kulturalny wieczór. Ja będę wielką damą, tak jak moja mama, a ty będziesz moim 

narzeczonym. 

– Wykluczone – oznajmił Jacuś i zrobił w tył zwrot. 

– I zabierzesz mnie do cukierni na tort i ciastka z kremem! – dodała Nikola. 

Jacuś Placuś bardzo lubił wszelkie słodycze, a zwłaszcza ciasta. 

– A będzie tort czekoladowy? – spytał. 

– Co tylko zechcesz – obiecała słodko Nikola. 

Więc Jacuś niechętnie wrócił. 

– A teraz weź mnie pod rękę – rozkazała Nikola. 

– Dlaczego? – jęknął Jacuś. 

– Bo tak jest kulturalnie. Poza tym będziemy mówić „proszę uprzejmie” i „dziękuję 

uprzejmie”, ponieważ to też jest kulturalne. 

Jacuś wziął Nikolę pod rękę i podszedł z nią do stolika. 
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– I co teraz? – spytał. 

– Teraz przychodzi kelner, a my zamawiamy ciastka – wyjaśniła Nikola. – Ja poproszę 

uprzejmie cztery rurki, pięć kawałków szarlotki i wuzetkę, ale małą, bo muszę dbać o linię, 

jak moja mama. 

– A ja… – zaczął Jacuś. 

– I jeszcze koktajl śmietankowo-truskawkowy! – wpadła mu w słowo Nikola. 

– A ja poproszę tort czekoladowy… 

– Opowiedz mi, jak ci minął dzień – przerwała mu Nikola. 

– Przecież dzień jeszcze nie minął – zdziwił się Jacuś. 

– Wiem, ale to kulturalnie tak spytać – oznajmiła Nikola. 

– Oho – odezwał się Bobek, który akurat przechodził obok nich. – Jacuś, co robisz? 

– Idź stąd – rzuciła Nikola. – Jacuś jest zajęty. 

– Jacuś, nie pokopiemy piłki? – spytał Bobek. 

– Za moment – wymamrotał Jacuś. – Tylko zjem tort. 

Bobek zrobił wielkie oczy. 

– Jaki tort? Tu gdzieś dają tort? 

– Rany, Bobek! Jak ty wolno myślisz! My się tak bawimy! – wrzasnęła Nikola. 

Bobek wzruszył ramionami i poszedł sobie. 

– No to jak ci minął ten dzień? – spytała znowu Nikola. 

– Tak sobie… – zaczął Jacuś, ale Nikola mu przerwała: 

– O, są moje ciastka! Dziękuję, dziękuję uprzejmie! 

– A ja chciałbym tort – wymamrotał markotnie Jacuś. 

– No już, masz ten swój tort – zirytowała się Nikola i postawiła przed nim plastikowy klocek. 

A potem zaczęła udawać, że zjada ciastka, głośno mlaszcząc. 

– Wiesz co, Nikola… – zaczął Jacuś, lecz nie skończył. 

– Ale pięknie wygląda ten twój torcik! – wrzasnęła Nikola. – Dasz kawałek? 

I zanim Jacuś zdążył coś powiedzieć, zabrała mu cały klocek! 

Tego było już za wiele. Jacuś potrafił wiele znieść, lecz nie mógł tolerować tego, że 

ktoś zabiera mu tort, nawet na niby! 

– Dość tego – powiedział i wstał. – Już się nie chcę z tobą bawić. 

– Siadaj! – rozkazała Nikola. – Natychmiast siadaj! To, co zrobiłeś, było bardzo 

niekulturalne! 

– To ty jesteś niekulturalna! – zdenerwował się Jacuś. – Mlaszczesz przy jedzeniu, nie 

słuchasz, co mówię, ciągle mi przerywasz i obraziłaś mojego kolegę! Dziękuję uprzejmie za 

taki kulturalny wieczór! I poszedł sobie. Postanowił, że nie będzie się już bawić z Nikolą – 

no, chyba że Nikola zachowa się kulturalnie i przypomni sobie, że oprócz „proszę uprzejmie” 

i „dziękuję uprzejmie” istnieje jeszcze słowo „przepraszam”… 
 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

 W co Nikola chciała się bawić z Jackiem?  

Jak w zabawie miały zachowywać się dzieci?  

Czy Nikola zachowywała się w sposób kulturalny?  

Co zrobił na koniec Jacek? 
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2. Spróbuj wyjaśnić „Co to znaczy być kulturalnym”? 

 

3. Posłuchaj piosenki, która mówi o zasadach dobrego wychowania: ZoZi - Savoir 

Vivre. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI&ab_channel=ZoZi.TV 

 
 

4. RODZIC MÓWI 

 Każdy kulturalny człowiek używa magicznych słów. Czy wiesz co to za słowa?  

 

Oczywiście są to słowa: dziękuję, przepraszam, poproszę. 

       Jakiego słowa użyjesz w podanych sytuacjach? 
 

Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni, lub sali 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? 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI&ab_channel=ZoZi.TV
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5. Wykonaj zadanie w KP4.2-3. Obejrzyj ilustrację, powiedz co przedstawia. 

Wykonaj polecenie ze strony. 
 

 

 

 
 

Źródło wsip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Wtorek (13.04.2021)  

W kinie 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Wszyscy są witam was”.  

Dziecko wspólnie z Rodzicem naśladuje ruchem treść piosenki 

"Wszyscy są witam was: 

 

2.  Słuchanie wiersza „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. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
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Źródło Polki.pl 

 

Odpowiedz na pytania.: 

  

Gdzie chodził Jaś co sobotę? Co on tam robił? Czy to było właściwe zachowanie? Co stało 

się pewnej soboty? Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 

 

3.„Jak należy kulturalnie zachować się w kinie?” – Rodzic mówi zdania, dziecko ma 

określić, czy to jest właściwe, czy też niewłaściwe zachowanie. Próbuje uzasadnić dlaczego. 

 

W kinie jemy chipsy i głośno szeleścimy torebkami;  

W kinie spokojnie oglądamy film, nie komentując sytuacji;  

W kinie kładziemy nogi na fotel sąsiada, bo tak jest nam wygodnie siedzieć;  

W kinie siadamy wygodnie, ale tak, aby nikomunie przeszkadzać;  

W kinie jemy i pijemy, głośno chrząkając. 

4. „Przedmioty z woreczka” – zabawa słuchowa. 

 

Rodzic przygotowuje torbę z materiału, może być też poszewka na poduszeczkę. Wkłada do 

niej małe przedmioty, które mogą się kojarzyć z jakąś bajką lub filmem dla dzieci. Dziecko 

losuje przedmiot z worka i tylko za pomocą dotyku określa, co to jest. Z jakiego filmu lub 

bajki może pochodzić dany przedmiot? Wymawia głośno nazwy tych przedmiotów, dzieli 

wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski na początku i końcu wyrazu. (Lub rodzic pokazuje 

dziecku poniższe obrazki). 
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Źródło https://p84.lublin.eu/ 

 

 

5. Poznanie obrazu graficznego głoski f- litery F, f 

 

               
 Źródło pinterest 

https://p84.lublin.eu/
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Rodzic mówi: W kinie oglądamy filmy siedząc w wygodnym fotelu.  

Powiedz głośno fotel.  

Podziel wyraz fotel na sylaby i głoski. (fo- tel, f-o-t-e-l).  

Co słychać na początku wyrazu – f.  

Wymień inne wyrazy zaczynające się na głoskę f (foka, flet, flaga, farby, fontanna, fasola, 

falbanka, fala, Franek,). Podziel je na sylaby, głoski. 
 

6. Przygotuj kartę pracy nr 4, str. 4. Wykonaj polecenie. 

 

 

Źródło wsip 
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Środa (14.04.2021) 

W teatrze 

 

1. „Po co jest teatr” – słuchanie wiersza J. Kulmowej. Omówienie jego treści.  

Rodzic zadaje pytania: 

O jakim miejscu opowiada wiersz? 

Co niezwykłego dzieje się w teatrze? 

Po co jest teatr? 

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...  

 

Źródło zdjęcia:  teatrwielki.pl 
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2. Jak wygląda teatr? – rozmowa na temat wyglądu teatru. Rodzic prezentuje dziecku 

fotografię sali teatralnej i zachęca, aby nazwało wybrane elementy, takie jak 

widownia, scena, kurtyna, reflektory.  

 

 

Źródło zdjęcia: bliżejprzedszkola.pl 

 

 

3. W teatrze” – dziecko układa ilustracje tworzące historyjkę obrazkową zgodnie               

z logiczną kolejnością występowania zdarzeń. Jednocześnie opowiada historię 

przedstawioną na obrazkach. 
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Źródło: bliżejprzedszkola.pl 

 

 

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

symboli.  
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5. ,,Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa. Potrzebny jest bębenek lub drewniana 

łyżka i garnek.  

Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie podanym przez rodzica. Podczas przerwy 

przedszkolak słucha, ile razy rodzic uderzy w bębenek, i tyle samo razy wykonuje 

podane ćwiczenie, np.: skłony, przysiady, pajacyki, podskoki. 

 

Źródło: depositphotos 

 

6. Praca w ZG61 – rysowanie obrazka po kropkach i po śladzie. 
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Czwartek(15.04.2021)  

Na koncercie 

1. Słuchanie piosenki „Grzeczne słówka” 

1. Dziękuję, przepraszam i proszę, 

Trzy słówka za małe trzy grosze! 

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna 

Znają te słówka na pewno! 

2. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę, 

To przecież niewiele kosztuje 

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję 

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

Nawet gdy jesteś królewną 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę! 

Piosenkę znajdziecie pod tym linkiem: https://miastodzieci.pl/piosenki/grzeczna-slowka 

Dziecko może realizować rytm piosenki tupiąc, klaszcząc. Może dzielić zdania z piosenki na 

wyrazy, stukać dłonią o podłogę tyle razy, ile jest wyrazów w danym zdaniu. Następnie 

dokonuje analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów – wyklaskuje i liczy sylaby. 

 

2. „Jaki to instrument?”  

R. pokazuje dziecku ilustracje różnych instrumentów, prosi aby dziecko wskazało instrument 

i podało jego nazwę. Można poprosić dziecko, aby wymieniło jeszcze inne znane mu 

instrumenty. 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/grzeczna-slowka
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Żródło: pinterest.com 

3. „Wesołe instrumenty” – zabawa ruchowa. 

Dziecko biega po dywanie, R. pokazuje ilustracje bębenka, dziecko robi przysiad. R. pokazuje 

ilustracje dzwonków, dziecko podskakuje. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 
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Żródło: pinterest.com 

 

4. Praca z KP strona 6. 

Potrzebne będą: 

- nożyczki, 

- klej, 

- kredki. 
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5. Policz instrumenty i zakreśl odpowiednią cyfrę. 

 

Źródło: pinterest.com 
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6. Zadanie dla chętnych. 

Pooglądajcie filmik i spróbujcie zrobić swoją gitarę: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqY9JqKdvBU 

 

Potrzebne będą: 

- pudełko po chusteczkach higienicznych, 

- 5 gumek recepturek, 

- flamaster, 

- nożyczki, 

- ołówek, 

- taśma klejąca, 

- kartka z bloku technicznego. 

 

Z niecierpliwością czekam na Wasze prace  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqY9JqKdvBU
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Piątek (16.04.2021)  

W muzeum 

1. „Wycieczka do muzeum”  

Zapraszam Was na spacer po wirtualnym Muzeum Zamkowym w Pszczynie. 

Spacer możecie rozpocząć klikając w ten link:  

http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html 

 

2. „Co gromadzimy w muzeum?” – zabawa słownikowa. 

R. zadaje dziecku pytania: Co to jest muzeum? Co możemy zobaczyć w muzeum? 

R. zwraca uwagę, że muzeum może też wyglądać inaczej, np.: skanseny, muzea pałacowe, 

izby pamięci, muzea wirtualne. R. mówi, że w każdym muzeum są gromadzone                        

i prezentowane inne przedmioty. Na koniec R. zadaje pytanie: Dlaczego gromadzimy różne 

rzeczy i pokazujemy je na wystawach? 

 

 

Źródło: pinterest.com 

 

http://www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html
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Źródło: pinterest.com 

 

Źródło: spiwozdroj.pl 
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3. „Figurki” – praca plastyczna. 

Ulep figurkę z masy solnej według własnego pomysłu. 

Potrzebne będzie: 

- 250 ml mąki, 

- 250 ml soli, 

- 125 ml wody. 
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4. Praca z Zeszytem Grafomotorycznym, strona 62. 
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5. „Posągi” – zabawa ruchowa. 

Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło R.: Posągi! dziecko 

zatrzymuje się, przyjmuje dowolną pozę i pozostaje w niej nieruchome jak posąg, aż do 

czasu, gdy usłyszy hasło R.: Dziecko!. Zabawę możemy powtórzyć kilka razy. 

 

6. Pokoloruj obrazek według kodu. 

 

Źródło: pinterest.com 
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