
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat  

(12 - 16.04.2021r.) 

Poniedziałek (12.04.2021r.) 

Temat: Przedszkolna drama 

 

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

Rodzic omawia z dzieckiem sytuacje, które je złoszczą, zapisuje je na  

kartce. Dziecko rysuje złość, używając dowolnych kolorów. Rodzic pokazuje 

swój przykład wyrażania złości za pomocą rysunku (np. dużo okręgów lub 

kresek). Następnie Rodzic pyta dziecko: 

- Czy podobają mu się te rysunki? 

- Czy kolory na rysunkach są przyjemne? 

- Czy czuje się spokojne patrząc na te obrazy?  

Po udzieleniu odpowiedzi Rodzic zakrywa swój rysunek kolorową kartką              

i prosi dziecko by zrobiło to samo. Pyta: 

- Czy teraz obrazy są ładniejsze? 

- Czy czujesz spokój?  

Wyjaśnia: każdy z nas narysował złość, ale też każdy z nas znalazł sposób, 

by zmienić to uczucie, zakryć je. Mam nadzieję, że kiedy twój kolega lub 

koleżanka zdenerwuje się, pomożesz im znaleźć sposób na pozbycie się 

złości• kartki, flamaster, kredki 

 

2. „Jestem bohaterem z bajki” - zabawa dramowa.      

                             

  Rodzic pokazuje dziecku obrazki z bohaterami z bajek. Dziecko wybiera jedną 

postać, tak aby rodzic nie wiedział którą. Dziecko za pomocą ruchów, mimiki 

lub mowy naśladuje ulubionego bohatera, Rodzic próbuje odgadnąć, która to 

postać. 

  



   

 

 

 

 

 

3. Praca z kartą pracy cz. 2, str. 25 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo -

ruchowej, grafomotoryki, budowanie wypowiedzi, kształtowanie rozwoju 

emocjonalnego.  

Dziecko koloruje na ten sam kolor bluzki osób stojących w takich samych 

pozach. We wspólnej zabawie próbują te pozy naśladować. Wypowiada się, 

czym jest naśladowanie. • Karty pracy cz. 2, kredki 

 

 

Wtorek (13.04.2021r.) 

Temat: W kinie 

 

 

1. „Do kina” – opowieść ruchowa.  

Rodzic mówi: wyruszamy na wyprawę do kina. Rodzic opowiada, a dziecko 

ilustruje treść ruchem: Idziemy do kina (masz w miejscu). Przechodzimy 

przez przejście dla pieszych (podnoszenie jednej ręki w górę). Teraz musimy 

stanąć w kolejce i kupić bilet (Rodzic i dziecko stoją jedno za drugim, podają 

„pieniądze”, kiwają głową na znak podziękowania). Kupmy przekąski 

(masowanie brzucha). Jesteśmy już coraz bliżej, po cichu wejdźmy do sali 

(skradanie się na paluszkach), odszukajmy miejsce (rozglądanie się na boki). 

Jest! Siadamy w fotelu (siad skrzyżny, plecy wyprostowane), bo właśnie 

zaczyna się seans (plecy wyprostowane). Film bardzo nam się podobał! 

(uśmiechanie się), ale czas wracać do domu.  

 



 

2. „Zwinne paluszki” – usprawnianie stóp. 

Rodzic rozkłada na podłodze chusteczki, dziecko biega wokół nich boso. Na 

klaśnięcie zatrzymuje się i chwyta najbliższą chusteczkę palcami stopy, rzuca 

ją raz przed siebie i biega dalej. Ćwiczenie powtarzamy. • chusteczki 

 

3. „Oto kino” – ćwiczenie umiejętności zachowania się w kinie.  

Rodzic pokazuje dziecku obrazek „Kina” i pyta: 

- Czego potrzebujemy, aby wejść do kina? 

- Czy w kinie można jeść? 

- Czy rozmowy w trakcie oglądania filmu przeszkadzają innym czy nie?  

Rodzic zwraca uwagę, że na koniec filmu w kinie nie klaszczemy. Na 

podsumowanie Rodzic może prosić dziecko o powtórzenie pojedynczych 

zasad, które przed chwilą zostały omówione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Praca z kartą pracy cz. 2, str. 26 – ćwiczenie sprawności manualnej, 

grafomotoryki, kreatywności, ćwiczenia artykulacyjne. Dziecko 

wydmuchuje przez słomkę krople farby (po wyschnięciu to będą postaci 

na ekranie TV), doklejaj im oczy, dorysowują elementy ciała. Rodzic 

może poprosić dziecko o wymyślenie imion dla stworków. Dziecko 

wypowiada imiona z podziałem na sylaby. 

 

 

Środa (14.04.2021r.) 

Temat: W teatrze 

 

1. „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. W kinie możemy jeść i pić (np. wodę i popcorn), ale w 

teatrze robimy to tylko podczas przerwy. W kinie nie bijemy brawa na 

koniec filmu, w teatrze bijemy aktorom brawo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Jak powstaje spektakl teatralny?” - obejrzenie filmu edukacyjnego. 

 

Film  dostępny na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

3. „Zrób jak ja” – powtarzanie sekwencji ruchów.  

Dziecko spaceruje po pokoju powoli. Gdy Rodzic mówi: Zrób jak ja! – 

zatrzymuje się i wykonuje polecenie (klaskanie; tupanie; klaśnij – tupnij; 

tupnij – tupnij naprzemiennie nogami; podskocz – tupnij). Ruszaj dalej. 

 

4.  „Śpiące marionetki” – zabawa naśladowcza.  

Rodzic rozkłada na podłodze koło ze sznurka, w którym 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 szary, kiwając się i rozglądając 

na boki, maszeruje po pokoju. Gdy Rodzic bije brawo, marionetka kłania się 

i wraca do swojej szarfy. Zabawę powtarzamy. • sznurek 

 

 



Czwartek (15.04.2021r.) 

Temat: Balet 

 

 

1. „Tancerze baletowi” – zapoznanie z zawodem.  

Rodzic prezentuje ilustrację przedstawiającą tancerza i tancerkę z baletu. 

Dziecko omawia wygląd postaci, strój, kolory. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Kolorowe chusty” – ćwiczenia tułowia.  

Dziecko ustawia się w rozkroku, trzymając w dłoniach chustkę. Macha nią 

nad głową, na boki z lekkim skłonem na lewy i prawy bok. Przenosi chustę 

do drugiej ręki i ponownie wykonuje ćwiczenie. Ruchy dostosowuje do 

tempa walca z baletu Coppélia. • chustka 

Link do muzyki 

https://youtu.be/uXThWyGg0pE 



 

3.  „Co to jest?” – zagadki dotykowe, budowanie słownika.  

Rodzic chowa w woreczku kilka przedmiotów codziennego użytku (np. 

łyżka, kubek, gąbeczka, zabawka). Dziecko po kolei opisuje, czego dotyka, 

następnie wyjmuje przedmiot i określa, do czego on służy. 

 

4. Praca z kartą pracy cz. 2, str. 27 – ćwiczenie percepcji wzrokowej, 

grafomotoryki.  

Dziecko odnajduje różnice między obrazkami przedstawiającymi baletnicę.  

• Karty pracy cz. 2, ołówek 

 

Piątek (16.04.2021r.) 

Temat: W galerii 

 

1. Słuchanie wiersza o mistrzu Janie Matejko  

 

"W pracowni mistrza Jana" 

 

Znany malarz artysta, Pan Jan Matejko i jego przyjaciele, 

Bardzo ładnych obrazów namalowali wiele. 

Chcieli urządzić wystawę w galerii na mieście, 

Więc poprosili kolegów: wszystkie je zawieście! 

Ale miejsca na ścianach nie było zbyt wiele, 

Więc się głowi mistrz Jan, myślą przyjaciele: 

Trudna rada, trzeba zliczyć obrazy, ustawić je w rzędzie 

I zawiesić na ścianach, gdy porządek z nimi będzie. 

Bo tu portret, tam pejzaż , a tam martwa natura 

Wszystkie te obrazy Jan Matejko i przyjaciele lubili, 

Aż się w końcu w liczeniu obrazów pogubili. 



Pomóżcie malarzom, zróbcie to porządnie , 

Bo im na tej robocie zejdzie trzy tygodnie! 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Jak nazywał się malarz ? 

- Jaki malarz miał problem ? 

- Kto mu pomagał ? 

 

2. „Malarz” – obejrzenia  filmu animowanego z humorystycznym 

akcentem o pewnym Malarzu, który miał problemy z malowaniem. Za 

każdym razem bardzo dziwił się i martwił efektami swojej pracy. Kto 

jemu pomógł?  

Film  dostępny na stronie: 

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

 

3. W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna. 

Malarz Jan chciał namalować obraz. Dziecko, wskazuje akcesoria malarskie, 

potrzebne artyście do wykonania pracy. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Bawimy się w malarzy”- zabawa ruchowa. 

Rodzic mówi dziecku co ma namalować i jaką częścią ciała. Dziecko wykonuje 

jego polecenia. Malujesz nogą – podłogę, dłonią - stół,  plecami – dywan, 

łokciem – łóżko, kolanem – płytki. 

 

5. „Malowanie na folii” -  zabawy sensoryczne. 

Potrzebne materiały: folia spożywcza, stolik, stołek lub inny przedmiot na 

czterech nogach, farby plakatowe, tacki/talerzyki na farby, pędzle, ubrania, które 

można pobrudzić.  

Wykonanie: folię należy rozciągnąć między nogami stolika lub stołka. Dziecko 

może malować pędzlem, palcem lub dłonią. 

https://endo.pl/blog/project/zabawy-sensoryczne-malowanie-na-folii 

 

https://endo.pl/blog/project/zabawy-sensoryczne-malowanie-na-folii/

