
Temat tygodnia: Jestem kulturalny 

Środa, 14.04.2021 rok – „Praca w teatrze” 

1. Zabawa ruchowa „Rób to…”. 

Rodzic czyta tekst, a dziecko porusza się zgodnie z treścią tekstu. 

Zrób do przodu cztery kroki,                     Klaśnij   w ręce razy  pięć,                                                                                                                                                                                           

I rozejrzyj się na boki.                               Na klaskanie też masz chęć! 

Tupnij nogą raz i dwa,                               Wokół obróć się raz, dwa,                        

ta zabawa nadal trwa.                                 Piłka skacze hop - sa – sa. 

Teraz w lewo jeden krok,                           Ręce w górę i na boki, 

Przysiad i do góry skok.                             Zrób zajęcze cztery skoki. 

Zrób do tyłu kroki trzy                               Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 

I pomachaj teraz mi.                                    I wyciągnij w górę nogę. 

2. „Teatr to…” - zabawa dydaktyczna 

Oglądając poniższe zdjęcia dziecko opowiada o teatrze. Rodzic dopowiada 

wyrażenia: scena, kurtyna, widownia, aktor, stroje, dekoracje, reżyser, sztuka, 

spektakl, bilet  

 



 

Są różne rodzaje teatrów: żywego aktora, lalek, kukiełkowy, marionetek

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

3. Karta pracy „Planeta dzieci” cz. 4, str.10 –tworzenie zbiorów 9- 

elementowych, dodawanie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 

4. Praca z „Liczenie”, str. 63 – utrwalenie cyfry 9, pisanie cyfry w tunelu, 

po śladzie. 

5. Pacynki 

 
Spróbuj zrobić sam, potem pobaw się w paluszkowy teatrzyk ( wytnij   

i sklej paluszkowe pacynki ): 



 
 

A może kukiełkę ( jeśli rodzice pozwolą wziąć drewnianą łyżkę): 



 
 

6. Zabawa z kodowaniem  „Droga do teatru”– pokoloruj odpowiednie 

pola 

 

 

 

Temat tygodnia: Jestem kulturalny. 

Czwartek – 15.04.2021r.  „W muzeum” 



1.  „Marionetka” – zabawa na koncentrację. 

2. „Muzeum” - rozmowa z dzieckiem. 

Rodzic pisze dziecku wyraz – muzeum i wyjaśnia jego znaczenie ( co to 

jest, co się tam znajduje, po co chodzi się do muzeum, kto tam pracuje, 

jak wygląda muzeum w środku?). Mogą Państwo wykorzystać krótki filmik 

edukacyjny: 

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

W Sanoku też mamy muzea: 

 

 

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


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeum domków dla lalek w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeum w Łańcucie. 

 

 

 

 

 



4. Pooglądajcie ciekawy film o najstarszym muzeum  zabawek                             

w Kielcach. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4 

 

5. Praca z KP4.11 – ćwiczenia w logicznym myśleniu, dekodowanie 

informacji, posługiwanie się nożyczkami. 

6. „Dawna maszyna do liczenia” – zabawa matematyczna z dominem.  

(jeśli posiadają Państwo w domu domino)  Dziecko wybiera te kostki 

domina, których suma oczek po obydwu stronach daje 9 .Przelicza 

oczka. 

 

 

Temat tygodnia: Jestem kulturalny 

Piątek, 16.04.2021 rok – „Etnograf – kto to taki?” 

1. Zabawa ruchowa jak w poprzednim dniu 

2. Opowiadanie „Etnograf, czyli muzealne jajka i broń na 

mamuty” Maciejki Mazan 

Rodzic czyta tekst: 

Wszystko zaczęło się od tego, że Jurek nie chciał się podzielić kanapką. 

Zwykle to bardzo fajny kolega, ale nie w przypadku kanapek z jajkiem. Bo Jurek 

uwielbia jajka. Mógłby codziennie zjadać dziesięć i nigdy by mu się nie znudziły. 

A to bardzo rozczarowało Wojtka, który też lubi jajka, a tego dnia dostał kanapkę 

z czym innym. Więc bardzo rozczarowany Wojtek powiedział, że Jurek może 

sobie zjeść swoją głupią kanapkę z głupim jajkiem. A Jurek odparł, że nie wie, 

jak kanapka, ale jajko na pewno nie jest głupie. I na dowód oznajmił, że jajka są 

nawet w muzeum. 

 – Na pewno nie – powiedział Wojtek, a Jurek na to, że może to nam 

wszystkim udowodnić.  

Więc poszliśmy razem z nim obejrzeć te muzealne jajka. Na miejscu 

okazało się, że to nie jest muzeum z samymi jajkami, a te jajka, które w nim są, 

to pisanki, więc Wojtek zaczął się wykłócać, że to się nie liczy, ale myśmy 

przestali ich słuchać, bo w gablotach znajdowało się mnóstwo ciekawych rzeczy. 

Były tam jakieś starodawne stroje, korale, haftowane obrusy – to się akurat mi nie 

podobało, ale Wojtek chciał sobie jeden zabrać dla mamy – no i najlepsze ze 

wszystkiego: różne dziwne narzędzia – w życiu takich nie widziałem, chociaż 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4


pomagam dziadkowi wszystko reperować! – i Marcin powiedział, że to pewnie 

broń do polowania na mamuty, bo wyglądały na strasznie stare.  

Wszyscy chcieliśmy zobaczyć tę broń na mamuty, zrobiło się trochę głośno 

i przyszła jedna pani z muzeum. I Jurek powiedział, że to jego mama. Mama Jurka 

wyjaśniła nam, że to nie jest broń na mamuty, tylko bardzo stary sierp, czyli 

narzędzie do ścinania zboża. 

– A skąd pani wie? – spytał Marcin, bo jego zdaniem ten sierp wyglądał 

raczej na broń na mamuty. Wtedy Jurek prawie się na niego obraził i powiedział, 

że kto jak kto, ale jego mama wie takie rzeczy najlepiej, bo jest etnografem.  

Tego słowa nie znał nawet Janek, który nosi okulary i przeczytał wszystkie 

książki w naszej bibliotece. Mama Jurka najpierw wytłumaczyła nam, że jesteśmy 

w muzeum etnograficznym, a potem – że etnograf dba o to, żeby nie zaginęła 

pamięć o dawnych czasach. Taki etnograf podróżuje po wsiach i miasteczkach, 

zbiera pisanki, piosenki, tradycyjne stroje i ozdoby. Może też opisywać zwyczaje 

i zabawy, odwiedzać ludzi i pytać ich o to, jak wyglądało życie, kiedy byli mali...– 

Albo może zbierać broń na mamuty – powiedział Jacek i pokiwał głową. 

– Gdyby gdzieś mieszkali ludzie, którzy nadal polują na mamuty, to tak – zgodziła 

się mama Jurka. – Ale dopóki ich nie znajdziemy, etnografowie zbierają garnki, 

korale, kołowrotki, opowieści, kolędy... 

 I choć w muzeum nie było prawdziwej broni, to wszyscy byliśmy całkiem 

zadowoleni z tej wycieczki. Tylko Grzesiek się trochę zawiódł, bo nie udało mu 

się namówić mamy Jurka, żeby sprzedała mu sierp. No a Wojtek powiedział, że 

od patrzenia na taką ilość pisanek zrobił się okropnie głodny i nawet nie chciał     

z nami pogadać, tylko popędził do domu, jakby go goniło stado mamutów! 

3.  Rodzic zadaje pytania:                                                                                               

Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę? Kim była mama Wojtka? 

Czym zajmuje się etnograf? Dlaczego jego praca jest ważna? Czego 

możemy się dowiedzieć dzięki jego pracy?                     Dziecko 

odpowiada. R. zwraca uwagę, że etnograf zajmuje się też kulturą 

innych krajów, nawet tych egzotycznych. Dowiaduje się, jak żyli, 

ubierali się i mieszkali dawno temu ludzie.  

 



  sierp 

 

      

 

4. Muzeum Etnograficzne w Sanoku – Jeśli dziecko było                  

w sanockim Skansenie, to z pewnością rozpozna poniższe 

fotografie. 

 



Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod 

względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce 

założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, 

części dzielnicy Wójtostwo na prawym brzegu Sanu, u podnóża Białej Góry                 

w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich.  

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

5. Karta pracy w „Liczenie” str. 64 – odszukiwanie jednakowych 

elementów, przeliczanie, dodawanie, pisanie cyfr w kratce. 

6. Muzyczna gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=a0P-R6v4e5I 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0P-R6v4e5I

