
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat 

 
Poniedziałek: 12.04.2021  

„Poznajemy wiarę we własne siły” 

1. Zabawa ruchowa „ Z wielką radością”.  

 

Z wielką radością,(dziecko rozkłada szeroko ręce na boki w geście powitania) 

z pięknym uśmiechem,(rysuje ręką na swojej twarzy wielki uśmiech) 

witam (imię dziecka) cię, cię, cię! (kłania się i trzykrotnie klaszcze w dłonie) 

Raz rączką prawą, (macha prawą ręką) 

raz rączką lewą. (macha lewą ręką) 

Do przodu, do tyłu, (robi skok obunóż do przodu, a następnie skok obunóż do tyłu) 

i raz, dwa, trzy! (trzykrotnie tupie) 

 

2. „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie utworu i rozmowa na temat wiary 

we własne siły, jaką prezentował szewczyk. 

Legendy polskie - Legenda o smoku wawelskim - YouTube 

lub inna wersja 

Legenda o smoku wawelskim, posłuchaj całej bajki za darmo - YouTube 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to ogromne 

zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się   

w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniono 

jego zachcianki, porywał ludzi. 

 

 
 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że 

zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, jak 

 i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał 

zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wAJ0mC5nbc&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=balErY5dz6g


 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się 

ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, nisko się 

kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się 

od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już przygotowane. Zabił 

najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i dokładnie zaszył. 

Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do 

samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł.  

 

 
 
Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go 

pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił 

się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle 

rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został 

bohaterem całego miasta, a król sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem figurę 

wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

 Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: 

- Jaki straszliwy potwór mieszkał dawno temu w Krakowie? 

- Co stało się z rycerzami, którzy próbowali pokonać potwora? 

- W jaki sposób szewczyk zgładził smoka? 

- Czy szewczyk pokonałby potwora , gdyby nie wierzył w siebie i swój plan? Dlaczego? 

 

 

 



3. „Smoku do pieczary” – zabawa ruchowa.  

Rodzic gra wolno na dowolnym instrumencie (można wykorzystać dostępne w domu 

przedmioty np. garnek i łyżka drewniana). Dziecko – smok porusza się ociężale po 

pokoju, wydając „smocze” jęki. Na  hasło: Smoku do pieczary! – dziecko wchodzi pod 

rozłożony na podłodze koc. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

4. „Kiedy i dlaczego trudno nam uwierzyć w siebie?” – rozmowa kierowana. 

Dziecko wypowiada się na temat tego, czego nie lubi robić z braku wiary w siebie. 

Ogląda ilustracje przedstawiające sytuacje, w których dzieci często czują niepewność        

i zakłopotanie. Dziecku będzie wówczas łatwiej zrozumieć „wiarę i brak wiary w siebie”. 

Następnie Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat tego, dlaczego w niektórych sytuacjach 

trudno uwierzyć w siebie i coś zrobić, oraz o towarzyszących temu uczuciach (obawa, że 

coś wyjdzie nie tak, strach przed odmową lub porażką, wstyd, że ktoś nas wyśmieje, 

nieśmiałość, a także ból brzucha, płacz).  

 

 

 



 

 

5. Rozmowa o emocjach, ćwiczenie motoryki małej (Karty Pracy cz.2, str.25). 

Dziecko określa emocje jakie mogą odczuwać osoby biorące udział w przedstawieniu. 

Wycina z bibuły kurtynę i przykleja ją w wyznaczonym miejscu na ilustracji. 

 

 
 

 



Wtorek: 13.04.2021 

„W świecie filmu” 

1. Zabawa ruchowa – Rodzic czyta, dziecko wykonuje ruchy: 

Zrób do przodu kroki dwa 

I rozejrzyj się na boki 

Tupnij nogą raz i dwa 

Ta zabawa nadal trwa 

Teraz w lewo jeden krok 

Przysiad i do góry skok 

Zrób do tyłu kroki trzy 

Klaśnij w ręce razy pięć 

Na klaśnięcie też masz chęć 

Teraz obróć się dokoła 

I hurrrrra  zawołaj !!! 

 

2. Rodzic czyta wiersz, dziecko próbuje udzielić odpowiedzi na pytania: 

„Filemon i Bonifacy” -Urszula Machcińska 

Tu są uszka, tam ogonek. 

Proszę: oto Filemonek. 

Prawie cały jak śnieg biały. 

Taki śliczny kotek mały. 

Dzieci lubią tego kotka. 

Chce go głaskać, kto go spotka. 

Jest tam jeszcze Bonifacy. 

Czuje się jak w kociej pracy. 

Filemona wciąż pilnuje, 

Bo ten cały czas figluje. 

Bonifacy ma futerko 

Całe lśniące jak lusterko. 

Lubi mięsko, ciepłe mleczko, 

Kocią karmę i jajeczko. 

Odwiedź kiedyś koty oba. 

Każdy z nich Ci łapkę poda. 

Chyba, że będą zmęczone. 

Może miały trudny dzionek? 

 



 

-Jak nazywają się bohaterowie z wiersza? 
-Jak wygląda Filemon? – Jak wygląda Bonifacy? 
-Co lubią robić koty z wiersza? 
 

3. Dziecko ogląda „Przygody kota Filemona”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-DS8XqMRWw 

 
Rodzic mówi dziecku, że to jest film animowany (lub można skorzystać z linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifmOtDWIchs). Można opowiedzieć w jaki sposób powstają animacje: 

rysownicy, aby oddać ruch, tworzą wiele obrazków „klatek”, w których każdy przedstawia daną postać 

odrobinę dalej (lub w nieco innej pozycji). Jako przykład można zaprezentować  przykładowe klatki filmu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-DS8XqMRWw
https://www.youtube.com/watch?v=ifmOtDWIchs


Można  dziecku opowiedzieć  o tym, że aby stworzyć jedną sekundę filmu animowanego, należy zrobić 

około 24 rysunków („klatek”). Można również wykonać dodatkowe ćwiczenie polegające na fotografowaniu 

jakiegoś ruchu (biegu, chodu, spadającej piłki) za pomocą zdjęć seryjnych. Szybkie odtworzenie takiej serii 

zdjęć na komputerze wywołuje złudzenie ruchu. 

4.  „W kinie”– rozmowa kierowana. Rodzic pokazuje dziecku  ilustrację sali kinowej i  prosi 

o jej opisanie. Następnie pyta: Kto może przyjść do kina? Co trzeba mieć, by wejść do sali 

kinowej? Jak trzeba się zachować w kinie? 

       

 

 

5. Zabawa ruchowa  „Kot". 

Dziecko jest kotem i przechodzi do czworakowania, stawia rękę za ręką, nogę za nogą, po 

płotku -(potrzebny sznurek ułożony na podłodze),tak aby z niego nie spaść. Zabawę można 

powtórzyć kilka razy formując sznurek w inny sposób. 

 

 

 

 



Zadanie dla chętnych: 

Dziecko rozcina i układa z części obrazek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 14.04.2021r. 

„W teatrze” 

 

1. „W teatrze”– słuchanie wiersza i rozmowa na temat teatru.  

 

„W teatrze” 

Marlena Szeląg 

W wygodnym fotelu siedzę w teatrze, 

przed siebie na scenę wciąż patrzę, i patrzę... 

Wtem gasną światła w wielkiej sali, 

wszyscy rozmawiać zaraz przestali. 

Do góry pnie się czerwona kurtyna, 

bo właśnie spektakl się rozpoczyna. 

Już scenografia wprawia w zdumienie, 

do zamku przeniesie nas przedstawienie. 

Wtem aktor wchodzi w złotej koronie 

i siada dostojnie na wielkim tronie. 

A z nim aktorka w sukni balowej, 

odgrywa rolę mądrej królowej 

.Już słychać w dali trąby i dzwony, 

poddani składają niskie ukłony. 

Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi, 

a obok niego koń płowy stoi. 

Lecz koń ten nie jest żywą istotą, 

jest rekwizytem, ręczną robotą. 

I chociaż z drewna jest wyrzeźbiony, 

to w przedstawieniu jest ożywiony. 

I szybko tak mija mi czas w teatrze, 

a gdy się boję, na scenę nie patrzę! 

Kiedy się smucę lub kiedy wzruszę, 

łezki w chusteczkę wytrzeć wnet muszę. 

Są też momenty wielkiej radości, 

skąd tyle emocji w mym sercu gości? 

Teraz aktorzy zdejmują maski, 

chyba czekają na widzów oklaski? 

Z uśmiechem nisko nam się kłaniają, 

wielkie uznanie i brawa dostają! 

Czerwona kurtyna się opuściła 

i całą scenę znów zasłoniła. 

Wtem błysły światła w wielkiej sali, 

wszyscy ze swoich foteli wstali. 

I to już koniec jest przedstawienia 

– Teatrze magiczny, do zobaczenia! 

Pytania pomocnicze do treści wiersza: W jakie miejsce przeniósł nas wiersz? Po co chodzi się do teatru? 

Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o którym opowiadał wiersz? Co możemy zobaczyć i znaleźć 



w teatrze? (rodzic zwraca uwagę na elementy teatru tj. scenografia, sala, scena, kurtyna, aktorzy, maski, 

kostiumy, afisz, bilety itp.) Jakie emocje, uczucia może w nas wzbudzić przedstawienie teatralne?  

 

2. „Który fotel w teatrze?”– zabawa matematyczna. 

Zadaniem dziecka jest zaznaczenie na karcie ( można wydrukować lub przerysować) rzędów   w teatrze. 

Pierwszy rząd kolorujemy na czerwono, drugi na niebiesko, trzeci na żółto, czwarty na zielono. Na 

krzesłach ( kratkach) w każdym rzędzie dziecko nakleja białe karteczki z kropkami od 1 do 6                      

(w odpowiedniej kolejności). Dziecko porusza się pionkiem pod dyktando rodzica np.: postaw pionek                

w pierwszym rzędzie na 3 siedzeniu. 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

 

      

      

      

scena 



      

 

 

3. Pokoloruj obrazek według instrukcji. 

Rozpoznaj, jakie przedstawienie odbywa się w teatrze cieni. Pokoloruj na niebiesko pola oznaczone kropką, 

a na żółto pola oznaczone kwadratem. 

 

4. Praca z KP2.26 – ćwiczenie grafomotoryczne, rysowanie masek po śladzie. 

Kolorowanie drugiej połowy maski tak, aby wyglądała jak pierwsza. 

 

 

 

 

 

 



ZADANIE DLA CHĘTNYCH 

„Teatralna maska” – lepienie z masy solnej. Rodzic przedstawia dziecku różne proste kształty masek 

teatralnych. Dzieci z masy solnej tworzą dowolne maski teatralne na tekturze. 

Masa solna (wygnieciona mąka pszenna z solą w proporcjach 1:1 lub 2:1, woda, odrobina oleju. Skończone 

maski po wyschnięciu można pomalować farbami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 15.04.2021r. 

„Balet i opera nasze serca na teatr otwiera” 

 

1. „Nasze Jezioro Łabędzie” – improwizacja ruchowa do fragmentu muzyki z „Jeziora 

Łabę-dziego” Piotra Czajkowskiego.  

Rodzic prezentuje dziecku lub odszukuje film prezentujący taniec baletnicy (lekko, na 

palcach, sylwetka wyprostowana). Następnie włącza melodię, a dziecko zamienia się 

w tancerza baletu i próbuje pokazać ruchem wszystkie emocje zawarte w utworze „Jezioro 

Łabędzie”. 

 

2. „ O słonicy baletnicy” – słuchanie opowiadania i rozmowa z dzieckiem.  

Dziecko słucha bajki Ewy Stadtmüller „O słonicy baletnicy”. Następnie zastanawia się, dlaczego niektóre 

zwierzęta były zdziwione, że słonica Baja chce tańczyć w balecie. Odwołując się do własnych doświadczeń 

rodzic pyta: „Czy zdarzyło Ci się kiedyś usłyszeć, że czegoś na pewno nie potrafisz?”. Dziecko może opisać 

swoje uczucia. Następnie zastanawia się, czy bohaterka bajki zniechęciła się opinią innych, czy jednak 

uparcie dążyła do celu.  

Zamieszczone obrazki można wydrukować i prosić by dziecko ułożyło historyjkę  

w odpowiedniej kolejności.  

 

 

         



        

 

          

 

 

„ O słonicy baletnicy” Ewa Stadtmüller 

– Naprawdę chcesz się zapisać na zajęcia baletowe? – Tato słoń z zakłopotaniem wachlował się uszami. 

Jego córeczka Baja była istotą pełną wdzięku, ale… ważyła tonę. 

– Myślisz, że nie dam rady? – Pociągnęła trąbą. – Zobacz tylko! – zawołała, wykręcając wspaniałego 

pirueta. 

– Dla mnie bomba – stwierdził tato. – Nie wiem tylko, czy inni to docenią… 

– Ja też nie wiem, ale chcę się przekonać. 

– W takim razie próbuj! 

Gdy szef zespołu baletowego – pan Lemurro – zobaczył słonicę w kolejce kandydatów do przyjęcia, o mało 

nie zemdlał. 

– Na plakacie było napisane, że tańczyć każdy może, więc jestem. – 

Uśmiechnęła się rozbrajająco Bajeczka. 

– Każdy może – to prawda. Pytanie – czy każdy powinien? – zaskrzeczała papuga. 

W oczach Bajeczki błysnęły łzy, a na ten widok serce starego baletmistrza zmiękło jak wosk  

w afrykańskim słońcu. 

– Ależ Karolino – chrząknął pan Lemurro, zerkając z wyrzutem na papugę – daj spokój… 

– Czy to znaczy, że będę mogła przyjść na próbę? 

– zapytała Baja, wstrzymując oddech. 

– Oczywiście. 

Uszczęśliwiona słonica zaczęła skakać z radości, co spowodowało, że gmach teatru tańca zadrżał 

niebezpiecznie, a pan Lemurro w ostatniej chwili zdołał pochwycić spadający ze stołu dzbanek z lemoniadą. 

Karolina nie powiedziała ani słowa. Od tej chwili Baja ćwiczyła codziennie z wielkim zapałem 



 i poświęceniem. Po tygodniu umiała już drobić na paluszkach  

i robić szpagat. Co prawda scena nie wytrzymała tej figury i zawaliła się z hukiem, ale to drobiazg  

w porównaniu z problemem… 

podnoszenia tancerki przez tancerza. 

– Nie ma rady, trzeba będzie zrezygnować z tego elementu – westchnął pan Le-murro. 

– Albo zamienić się rolami – wymyśliła na poczekaniu Bajeczka i zanim ktokolwiek zdążył zaprotestować, 

złapała pierwszego z brzegu kolegę i podrzuciła w górę jak piórko. 

– Protestuję! – Tupnął nogą nieszczęśnik złapany zgrabnie w trąbę i postawiony na ziemi. 

– Może ktoś inny na ochotnika? 

Zapadła niezręczna cisza. 

– A właściwie… czemuż by nie? – rozległ się nagle wesoły głos… szefa. 

Całe życie podnosiłem moje partnerki i… nabawiłem się reumatyzmu. Zdecydowanie czas na zmianę. 

Mówiąc te słowa, pan Lemurro rzucił melonik i ku zdumieniu wszystkich wskoczył na scenę. 

Siedzący przy fortepianie pawian Gidi jakby na to czekał. Uśmiechnął się łobuzersko i… jak nie zacznie! 

Szalone rytmy opanowały scenę, a młoda dama i stary baletmistrz wywijali jak  

w transie. Raz pan Lemurro fruwał na trąbie, innym razem Baja turlała się po scenie. 

– Coś niesamowitego … – wyszeptała papuga. 

Gdy zziajani i szczęśliwi tancerze padli ze zmęczenia, zespół oszalał. Oklaskom i wiwatom nie było końca. 

– Ten numer zostawimy sobie na fi nał – wysapał mistrz Lemurro. – Oj, dawno się tak 

dobrze nie bawiłem. Jak łatwo się domyślić, planowany występ zakończył się owacjami na stojąco, a gdy 

pan Le-murro ogłosił kolejny nabór do zespołu, kolejka sięgała po horyzont. Stały w niej wesołe małpki, 

gibkie lemury, zebra, dwa słonie, żyrafa i… hipopotam. 

– Będzie wesoło. – Podrapał się za uchem mistrz Lemurro. 

– Damy radę! – Uśmiechnęła się Baja, a Karolina… poprawiła piórka. 

 

3. „Taniec niedźwiedzia i motyla”. 

Rodzic umawia się z dzieckiem na określone sposoby poruszania się. Jeżeli rodzic trzyma rękę   w dole 

dziecko porusza się jak niedźwiedź, jeśli rękę trzyma w górze - dziecko naśladuje fruwanie motyla. Zabawę 

można modyfikować umawiając się np. na klaskanie – naśladowanie niedźwiedzie, delikatne stukanie 

palcami o blat stołu – fruwanie motyla. 

 

4. „Dmucham na wstążkę” – ćwiczenie oddechowe.  

Rodzic tłumaczy dziecku, że w operze aktorzy bardzo dużo śpiewają, a żeby śpiew był perfekcyjny muszą 

wykonywać ćwiczenia oddechowe. Dziecko dostaje kawałek wstążki/ piórko/ watę i dmucha na wstążkę, 

która trzyma przed swoją twarzą. Ważne jest zwracanie uwagi na wdech nosem wydech ustami. 

Proponujemy wydechy wolne/ szybkie/ ciągłe/ przerywane/długie/ krótkie. 

 

 

 

 

 



5. Pokoloruj baletnice. Naśladuj figury baletnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piątek 16.04.2021r. 

„Zabawa w teatr” 

 

1. „Marionetka i animator” – zabawa ruchowa, analogiczna do zabawy w lustro. 

Dziecko-marionetka leży, rodzic - animator stoi nad nim w rozkroku. Rodzic ma za zadanie ożywić 

swoją marionetkę, tzn. gdy wyciąga rękę w kierunku ręki marionetki, ta unosi swoją, gdy kieruje rękę 

nad nogę marionetki, dziecko-marionetka unosi ją. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, zmieniając role 

w parze. 

 

2. „Umawiamy się do teatru” – wykonanie telefonu ze sznurka i kubeczków 

plastikowych.  

Rodzic robi dziurki w dnach dwóch plastikowych kubeczków. Następnie przeciąga dość długi sznurek 

(ok. 2 m) przez otwory i zawiązuje jego końce. Gdy telefon jest gotowy, dziecko trzyma przy uchu jeden 

kubeczek, a rodzic mówi do drugiego kubeczka jakieś hasło. Dziecko przekazuje to, co usłyszało. 

Uwaga! Telefon będzie działał, jeżeli podczas przekazywania informacji sznurek łączący kubeczki 

będzie bardzo naprężony (fale dźwiękowe rozchodzą się po sznurku). 

 

3. „Czujne ucho” –rozwijanie percepcji słuchowej. Rodzic liczy do czterech i prosi 

dziecko, by klasnęło, gdy usłyszy słowo jeden, później np. słowo trzy. 

 

4. „Dobre maniery w teatrze” – rozmowa kierowana z wykorzystaniem sylwet  

z emocjami.  

Dziecko po każdym zdaniu wskazuje odpowiednią sylwetę z emocjami jeżeli zachowanie jest dobre – 

sylwetę z uśmiechniętą buźką, jeżeli było niewłaściwe – sylwetę z rozgniewaną miną i kończy zdanie: 

Jeśli... to jesteśmy źli/szczęśliwi, bo nam przeszkadza/nie przeszkadza.                           

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad rozmawia, to...( tu dziecko wskazuje emocje), bo nam przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad grzecznie siedzi na swoim miejscu i jest cichutko, to..., bo nam nie 

przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad kręci się na swoim miejscu, wstaje i siada, to... 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad żuje głośno gumę i je cukierki, szeleszcząc papierkami, to... 

Rodzic może dowolnie modyfikować zabawę tak, aby omówić wszystkie aspekty kulturalnego zachowania 

w teatrze. 



 

 
 

5. Praca z KP2.27 – ćwiczenie motoryki małej, układanie historyjki obrazkowej.  

Dziecko wycina trzy obrazki, a następnie układa je we właściwej kolejności  i przykleja je na kartce. Na 

koniec opowiada historyjkę obrazkową „Bawimy się w teatr”. 

 

ZADANIA DLA CHĘTNYCH 

1. Robimy kukiełki – praca plastyczno- techniczna z wykorzystaniem drewnianej 

łyżki. 

 

 

2. Teatrzyk z pudełka – wykonanie makiety sceny teatralnej z dużego pudełka po 

butach. Dziecko maluje wnętrze pudełka farbami, przygotowuje kurtynę z bibuły lub 

materiału.  

 


