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Krąg tematyczny "Jesteśmy kulturalni" 

 

12.04.21r   Poniedziałek 

Moja Julijanko ( sł. i muz. tradycyjne) 

Moja Julijanko, klęknij na kolanko, 

 podeprzyj się w boczki, chwyć się za warkoczki. 

 Umyj się, uczesz się i wybieraj, kogo chcesz 

 

Jeżeli ci wesoło Marta Bogdanowicz   - zabawa integracyjna 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

, to podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 nabierz w usta powietrze i klep policzki swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe 

 

1. "Kulturalny wieczór"   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.  

– 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, 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”… 

Rozmowa na temat opowiadania. N. zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: 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? 

2.  Działalność plastyczna "Rysowanie ołówkiem na temat dowolny" 

- zachęcanie dziecka do wykorzystania całej powierzchni kartki 

- nadawanie tytułu swojej pracy 

• „Co to znaczy być kulturalnym?” – burza mózgów.  

 N. zadaje pytanie, dzieci odpowiadają, wszystkie odpowiedzi są dobre. N. może je zapisywać 

na tablicy. Na koniec wraca do tych wszystkich odpowiedzi, systematyzując wiedzę dzieci.  



Razem tworzą „Kodeks kulturalnych przedszkolaków”. 

 Wiem, jak trzeba się zachować w różnych sytuacjach 

 Znam i stosuję zwroty grzecznościowe. 

Słucham rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich, którzy ukazują mi prawdę – 

jestem im posłuszny. 

 Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie. 

 Podejmuję w grupie zadania służące dobru innych i mojemu. 

 Dbam o mienie przedszkola. 

 Bawię się i pracuję z każdym. 

 Słucham innych, czekam na swoją kolej. 

 

13.04.21r   Wtorek 

• „Ł jak łata” – wprowadzenie liter ł, Ł. N. pokazuje ilustracje przedstawiające Kopciuszka 

w fartuchu z łatami i łaciatego psa. Zadaje pytanie: Co wspolnego mają ze sobą te dwie 

postacie? 

Jakie imię dalibyście psu, biorąc pod uwagę jego wygląd? Jeśli dzieci nie udzielą odpowiedzi, 

robi to N. – wyodrębnia słowo łata i przeprowadza jego analizę zgodnie ze schematem. 

 Demonstruje małą i wielką literę drukowaną ł, Ł, dzieci omawiają kształt małej litery, 

zwracając uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukują literę w wyrazach do czytania 

globalnego rozmieszczonych w sali. W modelu wyrazu łata (głoskach) zastępują kółko literą 

ł. Na sylwecie dziewczynki N. wiesza napis Łucja – zwraca uwagę na wielką literę Ł. Dzieci 

omawiają jej kształt, szukają jej w wyrazach do czytania globalnego rozmieszczonych w sali. 

• prostokąt, kwadraty i koła do budowania modelu wyrazu, Alfabet, wyrazy: łata, Łucja lub 

litery do ich ułożenia, sylweta dziewczynki 

Dzieci młodsze mają kształt fartucha z kolorowego kartonu, a na nim kontury litery Ł jako 

łaty. Wyklejają literę kwadratami z kolorowych materiałów. • kształt fartucha z literą Ł do 

wyklejania, małe kwadraty z różnych papierów, klej 

Dzieci zdolne dostają dodatkowo krótki tekst – instrukcję do rysowania, np. Narysuj 4 

kwadratowe łaty. W drugiej narysuj kolorowe koła. Pokoloruj dwie łaty na niebiesko, a dwie 

na zielono. 

• kartka z tekstem do czytania i miejscem na wykonanie zadania 

• „Magiczne słowa” – zabawa dydaktyczna. 

 N. przedstawia dzieciom sytuacje, a one mają określić jakich kulturalnych (magicznych) 

słów należy użyć. 

 Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni 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? 

Na koniec N. przyczepia na tablicy trzy napisy do czytania globalnego: dziękuję, 

przepraszam, proszę. 

• „Kultura wokół nas” – zabawa słownikowa. 

 N. przedstawia dzieciom inne pojęcia związane ze słowem kultura: kultura – przejaw 

działalności człowieka, kultura popularna – kino, teatr, muzyka, kultura materialna – 

budowle, architektura, kultura fizyczna – uprawianie sportów, kultura ludowa – tradycje 

związane z różnymi regionami, np. śmigus-dyngus. 

1. • „Nasze zasady” – nauka na pamięć wybranej rymowanki Anny Urszuli Kamińskiej. 

 Słucham pani 

 Panią w przedszkolu wszyscy lubimy. 

 Z nią się bawimy, jej się radzimy. 

 Świetnie nas uczy, jest taka mądra. 

 Warto jej słuchać dla swego dobra! 

 Czekam na swoją kolej 

 Gdy przed kolegę ktoś się przepycha, 

 to w końcu kłótnia z tego wynika. 

 Ja zawsze czekam na swoją kolej, 

 bo z kolegami w zgodzie żyć wolę!  

Sprzątam po zabawie 

 Choć bawili się od rana, 

 cała sala posprzątana. 

 Teraz tu posiedzieć miło 

. Brawo, dzieci! Warto było! 

 Pomagam innym 



 Kiedy koledze coś idzie źle, 

 to, jeśli mogę, pomóc mu chcę. 

 Zawsze tak robię, to nic wielkiego. 

 On mi pomoże też w razie czego! 

2. Osłuchanie z piosenką "Grzeczne słówka"   (youtube) 

– „Na koncercie” – zabawa improwizacyjna, rozmowa. Dzieci słuchają nagrań 2 rodzajów 

dźwięków – nagrania orkiestry kameralnej i zespołu rockowego – tańczą przy nich dowolnie. 

Po wysłuchaniu opowiadają, czym różniły się te dwie melodie, jaki miały charakter – do 

czego zapraszały. 

• „Na koncercie” – rozmowa z dziećmi. N. odtwarza fragmenty filmów przedstawiających 

zachowanie widzów na koncercie w filharmonii, na koncercie rockowym i na koncercie 

plenerowym (z internetu). Ukierunkowuje obserwację pytaniami: W jakich miejscach mogą 

odbywać się koncerty? Jak zachowują się ludzie na każdym z koncertów? W jaki sposób 

okażemy artystom, że szanujemy ich muzykę? W jaki sposób widzowie mogą pokazać, że 

koncert im się bardzo podobał? 

• „Grzechotki” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci do aluminiowych puszek po napojach 

wsypują ziarna grochu i zaklejają otwór taśmą samoprzylepną. Samą puszkę oklejają 

samoprzylepnym papierem kolorowym według własnego pomysłu. • aluminiowe puszki po 

napojach, taśma klejąca, papier kolorowy samoprzylepny, nożyczki, groch 

 

14.04.21r     Środa 

 

 • „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne. 

– „Kleksy” – działanie dzieci. Każde dziecko składa na pół kartkę papieru i za pomocą pipetki 

upuszcza na jedną z połówek kilka kropel kolorowego atramentu. Następnie zagina kartkę 

ponownie i mocno prasuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda efekty, opowiada o tym, co 

powstało, co kleks przypomina, nadaje swojej pracy tytuł. N. zadaje pytanie: Co 

zaobserwowaliście? 

Dzieci mają dojść do tego, że prawa strona wygląda tak samo jak lewa. 

– „Symetryczne obrazki” – obserwacja efektów. N. daje dzieciom kilka symetrycznych 

obrazków przedstawiających np. serce, choinkę, stół, okno, balon, misia, postacie chłopca i 

dziewczynki, tulipan, stokrotkę. Dzieci składają wycięte kształty i sprawdzają, czy lewa 

strona jest odbiciem prawej; upewniają się, przykładając do linii zgięcia lusterko. Następnie 

wśród przedmiotów w sali szukają takich, które są symetryczne, lub szukają w przedmiocie 

linii symetrii (N. może zapytać: W którym miejscu w samochodzie należy przyłożyć lusterko, 

by połowa samochodu wraz z odbiciem wyglądała tak samo jak cały samochód?). Na koniec 

szukają osi symetrii w figurach geometrycznych: kole, trójkącie, prostokącie, owalu, 

kwadracie . 

– „Tworzymy” – komponowanie z figur. Dzieci biorą po 1 kartce, składają na pół i mają za 

zadanie ułożyć kompozycję z figur geometrycznych tak, by po lewej stronie zagięcia 

wyglądała tak samo jak po prawej. Jeśli brakuje im odpowiednich figur, odrysowują je na 

kolorowym papierze, wycinają i naklejają. Na koniec podpisują prace imieniem – tak jak 

potrafią. 

 

• „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza. Dzieci ruchem ilustrują 

opowiadanie 



N.: Pewnego dnia dzieci z przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. Założyły 

buty (naśladują zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i zapinanie kurtek) i czapki 

(naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały na przystanek autobusowy (maszerują w 

rytmie podanym przez N.). Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, 

wsiadły do niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), 

ale co jakiś czas zatrzymywał się na rożnych przystankach (zatrzymują się na przerwę w 

rytmie). Gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem 

kolan) i weszły do muzeum (pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na 

wieszakach (naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów (kroki w 

bardzo wolnym tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne skręty głowy w prawo i lewo) i 

podziwiały (ruchy głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko 

zobaczyły, założyły kurtki i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), 

wsiadły do autobusu (3 kroki z wysokim unoszeniem kolan) i szybko pojechały w drogę 

powrotną (bieg w szybkim tempie). 

Wysiadły (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do przedszkola/szkoły 

(marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują czynności), zmęczone położyły się na dywanie 

(leżenie na plecach i 4 głębokie wdechy i wydechy). 

 

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. • tamburyn, plastikowe butelki (1,5 l), lina 

gimnastyczna, 

6 pachołków, 2 dmuchane piłki 

– „Butelkowy slalom” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnym 

biegiem w rytm tamburyna, omijają ustawione na podłodze butelki. Gdy rytm zmieni się 

na marsz, biorą po 1 butelce do ręki i maszerując, wystukują nią rytm o dłonie. Podczas 

kolejnej zmiany odstawiają butelki na podłogę, poruszają się biegiem, ostrożnie omijają 

przeszkody. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

– „Góra – dół” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśni. Dzieci stoją w niewielkim 

rozkroku, chwytają butelki w dłonie i wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem N.: góra – 

dół (wyprost z uniesieniem butelki w gorę i skłon do przodu z dotknięciem do podłogi ), w 

prawo – w lewo (skręt tułowia w prawo i w lewo bez odrywania stop od podłogi),ósemki (w 

skłonie rysowanie butelką ósemki, okrążanie na przemian prawej i lewej stopy). Zadania 

wykonują naprzemiennie. 

– „Podrzuć – złap” – zabawa zręcznościowa. Dzieci spacerują po sali, podrzucają i łapią 

butelkę. 

Dla zwiększenia efektywności można wprowadzić element rywalizacji. Dzieci, które 

upuszczą butelkę, siadają na ławeczkę. Wygrywa zawodnik, który będzie rzucał najdłużej i 

łapał najdokładniej, tzn. jego butelka nie upadnie na podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy; 

za każdym razem przystępują do niej wszystkie dzieci. 

– „Przestaw butelkę” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (brzucha). Uczestnicy zabawy 

są w siadzie skulnym, przed nimi stoją butelki. Dzieci unoszą nogi nad podłogę, chwytają 

butelki stopami i przenoszą je z prawej strony na lewą i z powrotem. Mogą też wykonać obrót 

dookoła własnej osi, trzymając butelkę, a następnie odstawić ją na miejsce. Zabawę 

powtarzamy 6–8 razy. 

– „Przekładanka” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (grzbietu). Dzieci są w leżeniu 

przodem, przed nimi stoi butelka. Na hasło unoszą ramiona nad podłogę, chwytają butelkę i 

przekładają z ręki do ręki przed sobą nad podłogą. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

– „Kto dalej rzuci?” – rzuty na odległość. N. rozciąga linę gimnastyczną w poprzek sali. 

Zaprasza dzieci na linię rzutów oddaloną od liny ok. 5 m. Dzieci kolejno wykonują rzuty na 

odległość, próbują przerzucić butelkę przez linę. 



– „Butelkowy wyścig” – zabawa bieżna. N. dzieli grupę na 2 zespoły. Dzieci stoją w 2 

rzędach na linii startu/mety. Przed drużynami są ustawione pachołki, po 3 w każdym rzędzie. 

Dzieci kolejno pokonują trasę slalomu, tocząc przed sobą piłkę za pomocą butelki. Wygrywa 

zespół, który pierwszy ukończy bieg. 

– „Wałek” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci w siadzie płaskim z butelką nad głową. Wykonują 

ślizg butelką po nogach od ud aż do palców, robią głęboki skłon do przodu. Po chwili powoli 

podnoszą się i wracają do pozycji wyjściowej. Zadanie powtarzają 6–8 razy. 

– „Unieś butelkę” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Ćwiczący w siadzie płaskim chwytają 

butelkę stopami, przetaczają się na plecy, podnoszą butelkę prostymi nogami, a następnie 

przekazują do rąk. Ręce razem z przyborem przenoszą do tyłu nad głowę i układają na 

podłodze. Siadają z butelką i przekazują do stóp. Zadanie powtarzamy 8–10 razy. 

 

15.04.21r    Czwartek 

 

Wiosenna wystawa 

Beata Gawrońska 

Ignacy mieszkał w bloku z rodzicami i starszą siostrą Marcelą. Właśnie zaczynała się wiosna. 

Chłopiec bardzo lubił, gdy robiło się coraz cieplej, trawa zaczynała zielenieć, a drzewa nie 

były już szarobrązowe, bo na gałęziach pojawiała się zieleń – znak, że za chwilę z pąków 

rozwiną się liście. Chłopiec nie mógł się już doczekać, kiedy w skrzynce na balkonie zobaczy 

pierwsze wiosenne kwiaty. Cebulki posadzili z mamą jesienią, a on – choć dobrze wiedział, 

że zimą nic tam nie wyrośnie – i tak od czasu do czasu sprawdzał, czy może pojawił się choć 

malutki kiełek. 

Pewnego dnia Marcela wpadła jak bomba do domu. 

– Jutro w hali obok naszego bloku będzie można oglądać wiosenną wystawę – zawołała 

od progu. – Czy będę mogła się tam wybrać? – Spojrzała na mamę. 

– Oczywiście – odpowiedziała mama. – Pójdziemy wszyscy. 

Ignacy aż klasnął z radości, tak spodobał mu się pomysł tej wycieczki. Chłopiec był już kilka 

razy na wystawach. Wiedział, że ogląda się na nich rożne rzeczy nazywane eksponatami, 

które są poustawiane tak, by każdy je dobrze widział, i mają etykietki z nazwami. Widział 

obrazy, rzeźby, a nawet dziwaczne meble, którymi zachwycała się mama, choć krzesło wcale 

nie przypominało krzesła, tylko jakby korzeń drzewa. 

Następnego dnia wstał wcześnie rano, wyszykował się i nawet przygotował dla wszystkich 

kanapki, byleby tylko jak najszybciej wyruszyć. 

– No, szybciej, szybciej – pospieszał Marcelę, która w skupieniu chrupała paprykę. 

Gdy w końcu wyszli z domu i dotarli do hali, zrobiło się pięknie, kolorowo i wiosennie. 

Na olbrzymich stołach i na podłodze nie wiadomo skąd pojawiła się trawa, a obok stały 

tulipany w tysiącach kolorów, hiacynty, żonkile, narcyzy i inne kwiaty, których Ignaś nie 

znał. W powietrzu unosił się cudny zapach. Nagle Ignacy zobaczył dwoje dzieci, które 

wbiegły na trawę i zerwały kilka tulipanów. Na szczęście jakiś pan, chyba ich tata, szybko je 

do siebie przywołał. 

Przykucnął i patrząc im prosto w oczy, zdecydowanym głosem coś tłumaczył. Ignacy 

domyślił się, o czym mówił – przecież na wystawie nie wolno dotykać eksponatów, a już na 

pewno nie można ich niszczyć. Służą do oglądania i podziwiania przez wszystkich. 

– Zobacz – pokazał Marceli – obok wejścia jest stoisko, na którym można kupić takie same 

kwiaty i zabrać do domu. Nie wiem, po co te dzieci je zrywały… 

Marcela chciała coś odpowiedzieć, ale jej uwagę odwróciły najpiękniejsze narcyzy, jakie 

w życiu widziała. Pobiegła szybko w tamtym kierunku, a Ignacy za nią. 

Mama, Marcela i Ignacy bardzo długo chodzili jeszcze po terenie wystawy i podziwiali 

wystawione kompozycje. Na szczęście już nikt nie próbował dotykać czy zrywać kwiatów. 



– Bardzo dobrze się dziś zachowywaliście – pochwaliła mama. – W nagrodę możecie sobie 

wybrać po jednej doniczce z kwiatkiem na stoisku handlowym. 

Ignaś wybrał piękne żółte tulipany, które kojarzyły mu się z ciepłym wiosennym słońcem. 

Marcela wprost nie posiadała się z radości, że może zabrać do domu narcyzy, które tak ją 

zachwyciły. 

Gdy rodzina opuściła wystawę, Ignacy zauważył, że dwoje dzieci, które wcześniej zrywały 

tulipany, także niesie po doniczce z kwiatami. I – co najważniejsze – obchodzi się z nimi 

bardzo ostrożnie i z szacunkiem. „Chyba rozmowa z tatą pomogła” – pomyślał. 

Po powrocie do domu Ignaś postawił doniczkę z tulipanami na parapecie i pielęgnował je 

codziennie. A po kilku dniach pojawiły się też hiacynty w skrzynkach na balkonie. Teraz było 

już pewne, że nadeszła wiosna. 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania N.: Dokąd poszedł Ignaś z mamą 

i siostrą? Jakie eksponaty oglądał? Co wydarzyło się na wystawie? Co to jest wystawa? Jeśli 

to możliwe, dzieci wpisują do internetowej przeglądarki grafiki hasło wystawa i podczas 

oglądania zdjęć starają się doprecyzować znaczenie pojęcia (wystawa malarska, rzeźby, 

kwiatów, mebli, zwierząt itp.). Czy w naszym przedszkolu (naszej szkole) jest wystawa, a jeśli 

tak, to gdzie? Jak należy się zachowywać na wystawie lub w innym miejscu publicznym, czyli 

takim, do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, teatrze, muzeum? N. pokazuje zdania, 

np. Eksponaty podziwiamy, ale ich nie dotykamy. Dobry przykład dajemy – eksponaty 

szanujemy! 

Dzieci próbują wspólnie je odczytać. Następnie każde recytuje jedno z tych zdań, rytmizując 

je w dowolny sposób (pomaga sobie klaskaniem, tupaniem, pstrykaniem na palcach itp.). 

 

• „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia w czytaniu. Dzieci są podzielone na tyle zespołów, ile jest 

nazw kwiatów (w zespołach są dzieci czytające na takim samym poziomie). Każdy zespół 

dostaje nazwę pociętą na sylaby: dla dzieci zdolnych hiacynty, żonkile, dla pozostałych: 

narcyzy, krokusy, tulipany. Każdy zespół układa nazwę z rozsypanki i dobiera do niej zdjęcie 

kwiatów. 

Jeśli dzieci nie wiedzą, jak wygląda kwiat, N. naprowadza je opisem słownym. 

 

• „Na wystawie” – zabawa z kodowaniem. 

Odwzorowywanie kształtów z wykorzystaniem osi symetrii. N. przypomina, czym jest 

symetria. 

Pyta, gdzie możemy ją dostrzec w życiu codziennym (ciało człowieka, motyl, grzyb, 

szczyty gór i ich odbicie w tafli jeziora itp.). Rozdaje dzieciom plansze, sznurki i zestaw 

dużych figur geometrycznych. Na środku swojej planszy kładzie sznurek – tłumaczy, że to oś 

symetrii. 

Mówi, że wspólnie stworzą abstrakcyjne dzieło sztuki. Po lewej stronie osi układa kwadraty 

 i prosi dzieci, by tak samo ułożyły je na swojej planszy, a potem odwzorowały ten układ 

po prawej stronie osi. W kolejnym etapie dokłada kilka kwadratów , potem znów, 

a dzieci odwzorowują. Zabawa trwa do zapełnienia planszy. 

 

• Utrwalenie piosenki "Grzeczne słówka". 

  

• „Taniec węgierski” – zabawa taneczna. Dzieci ustawione w kole naśladują ruchy N. 

1 – cwał boczny w prawo, na koniec zeskok na dwie nogi. 

2 – cwał boczny w lewo, na koniec zeskok na dwie nogi. 

3 – jak 1. 4 – jak 2. 

5 – obroty dookoła własnej osi drobnymi krokami z unoszeniem pięt do pośladków i z rękoma 

na biodrach. 



6 – zatrzymanie twarzą do środka koła i wolne wystawianie raz nogi lewej, raz prawej (4 x). 

7 – jak 5. 8 – jak 6. 9 – jak 5. 

10 – trucht w miejscu z unoszeniem pięt do pośladków i machaniem rękami na boki (2 

powtórzenia melodii). 

11– zatrzymanie, 2 kroki dostawne w prawo i obrót dookoła własnej osi (4 powtórzenia). 

12 – jak 1. 13 – jak 5. 14 – jak 6. 

15 – trzy mocne przytupy w miejscu. 

 

16.04.21r    Piątek 

 

• „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem. Dzieci słuchają tekstu czytanego przez N. 

Magiczne miejsce 

Marek Majewski 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…) 

Każda bajka się staje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…) 

Teatr gra. Każdy ma, czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. (…) 

 

N. zadaje pytania: Co to jest teatr? Po co chodzimy do teatru? Co znajduje się w sali 

teatralnej? Kto pracuje w teatrze? Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat teatru, 

rodzajów (teatr lalek, cieni) – każda odpowiedź jest dobra. Następnie wypowiadają się na 

temat zdjęć przedstawiających wnętrze kina i wnętrze sali teatralnej (np. bez widzów, z 

widzami podczas seansu filmowego, podczas spektaklu, przedstawienie z aktorami, z 

lalkami). N. daje im wyrazy kino, teatr oraz kino i teatr, a dzieci porządkują zdjęcia, kładąc je 

pod odpowiednim wyrażeniem. W ten sam sposób porządkują wyrazy: widownia, scena, 

ekran, film, marionetka, kukiełka, pacynka, dekoracja, maska, aktor, spektakl, przedstawienie, 

kurtyna, parawan, kostium, lalkarz (trudne wyrazy odczytują dzieci zdolne). Przed 

położeniem wyjaśniają, co znaczy dany wyraz. Na koniec dzieci przypominają sobie zasady 

kulturalnego zachowania się w kinie i ustalają, czy te same zasady mogą odnosić się do 

zachowania w teatrze i co jeszcze można dodać (oklaski na koniec przedstawienia, zakaz 

jedzenia i picia oraz używania telefonów komórkowych). 

 

• „Teatralna scenografia” – malowanie kredkami pastelowymi. 

 Dzieci pod kierunkiem N. wyjaśniają pojęcie scenografia rozumiane jako plastyczna oprawa 

sztuki: dekoracje, kostiumy, oświetlenie. Mają za zadanie namalować scenografię (to, jak 

mają wyglądać scena i aktorzy) do wybranej bajki. Bajkę wybiera cała grupa. 

 

• „Kukiełki” – zabawa konstrukcyjna.  

Dzieci przygotowują kukiełki według kolejnych etapów demonstrowanych przez N. 

Potrzebne będą dwa jednakowe trójkąty wycięte z kolorowego papieru, patyk do szaszłyków i 

klej. Jeden trójkąt smarujemy klejem, przyklejamy do niego patyk po osi symetrii i na to 



przykładamy drugi trójkąt.  Do gotowego ubrania doklejają ręce, nogi, głowę z włosami, 

rysują szczegóły twarzy i dowolnie ozdabiają ubranie. 

 

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. • tamburyn, plastikowe butelki (1,5 l), lina 

gimnastyczna, 

6 pachołków, 2 dmuchane piłki 

– „Butelkowy slalom” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnym 

biegiem w rytm tamburyna, omijają ustawione na podłodze butelki. Gdy rytm zmieni się 

na marsz, biorą po 1 butelce do ręki i maszerując, wystukują nią rytm o dłonie. Podczas 

kolejnej zmiany odstawiają butelki na podłogę, poruszają się biegiem, ostrożnie omijają 

przeszkody. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

– „Góra – dół” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśni. Dzieci stoją w niewielkim 

rozkroku, chwytają butelki w dłonie i wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem N.: góra – 

dół (wyprost z uniesieniem butelki w gorę i skłon do przodu z dotknięciem do podłogi ), w 

prawo – w lewo (skręt tułowia w prawo i w lewo bez odrywania stop od podłogi),ósemki (w 

skłonie rysowanie butelką ósemki, okrążanie na przemian prawej i lewej stopy). Zadania 

wykonują naprzemiennie. 

– „Podrzuć – złap” – zabawa zręcznościowa. Dzieci spacerują po sali, podrzucają i łapią 

butelkę. 

Dla zwiększenia efektywności można wprowadzić element rywalizacji. Dzieci, które 

upuszczą butelkę, siadają na ławeczkę. Wygrywa zawodnik, który będzie rzucał najdłużej i 

łapał najdokładniej, tzn. jego butelka nie upadnie na podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy; 

za każdym razem przystępują do niej wszystkie dzieci. 

– „Przestaw butelkę” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (brzucha). Uczestnicy zabawy 

są w siadzie skulnym, przed nimi stoją butelki. Dzieci unoszą nogi nad podłogę, chwytają 

butelki stopami i przenoszą je z prawej strony na lewą i z powrotem. Mogą też wykonać obrót 

dookoła własnej osi, trzymając butelkę, a następnie odstawić ją na miejsce. Zabawę 

powtarzamy 6–8 razy. 

– „Przekładanka” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (grzbietu). Dzieci są w leżeniu 

przodem, przed nimi stoi butelka. Na hasło unoszą ramiona nad podłogę, chwytają butelkę i 

przekładają z ręki do ręki przed sobą nad podłogą. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy. 

– „Kto dalej rzuci?” – rzuty na odległość. N. rozciąga linę gimnastyczną w poprzek sali. 

Zaprasza dzieci na linię rzutów oddaloną od liny ok. 5 m. Dzieci kolejno wykonują rzuty na 

odległość, próbują przerzucić butelkę przez linę. 

– „Butelkowy wyścig” – zabawa bieżna. N. dzieli grupę na 2 zespoły. Dzieci stoją w 2 

rzędach na linii startu/mety. Przed drużynami są ustawione pachołki, po 3 w każdym rzędzie. 

Dzieci kolejno pokonują trasę slalomu, tocząc przed sobą piłkę za pomocą butelki. Wygrywa 

zespół, który pierwszy ukończy bieg. 

– „Wałek” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci w siadzie płaskim z butelką nad głową. Wykonują 

ślizg butelką po nogach od ud aż do palców, robią głęboki skłon do przodu. Po chwili powoli 

podnoszą się i wracają do pozycji wyjściowej. Zadanie powtarzają 6–8 razy. 

– „Unieś butelkę” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Ćwiczący w siadzie płaskim chwytają 

butelkę stopami, przetaczają się na plecy, podnoszą butelkę prostymi nogami, a następnie 

przekazują do rąk. Ręce razem z przyborem przenoszą do tyłu nad głowę i układają na 

podłodze. Siadają z butelką i przekazują do stóp. Zadanie powtarzamy 8–10 razy. 

 

Praca w książkach 

 

6 - latki 

 



Planeta dzieci 4 (Karty) - str 1 -9 

Planeta dzieci (Czytanie i pisanie) - str  61 - 66 

Planeta dzieci (Liczenie) - str   61, 62 

 

5 - latki 

 

Planeta dzieci 4 (Karty)  - str  1 - 9 

Planeta dzieci (Zeszyt grafomotoryczny) - str  61, 62 

 

 

Praca indywidualna 

 

Rozwój   mowy 

 
Dzieci zamykają oczy i śpiewają znaną im piosenkę „Wędrowali szewcy”.  

 

Wędrowali szewcy przez zielony las. 

Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. 

Wędrowali rymcium – pymcium 

I śpiewali rymcium – pymcium. 

Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. 

 

Zabawa się powtarza z tą różnicą, że dzieci śpiewając piosenkę w miejsce samogłosek 

wstawiają jedną i tą samą samogłoskę, np. „a”. Wtedy piosenka brzmi następująco: 

 

Wadrawala szawca przaz zialana las. 

Nia miala pianiadza, ala miala czas. 

Wadrawala ramciam – paciam 

A śpiawala ramciam – paciam. 

Nia miala pianiadza, ala miala czas. 

 

Zabawę powtarzamy 3-krotnie. 

 

 

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej 

 

 

www.kreatywnie w domu / zabawy z nakrętkami 

 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/dokoncz_obrazek/wiosna/ 

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej 

 

Podział na głoski: (ćwiczenia rozwijające także słuch fonetyczny) 



 1) Wypowiadamy słowo, a dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy: 

 a) Na początku wyrazu (np. aka, ada, eta, as, oda) – wyrazy rozpoczynające się samogłoską; 

 b) Na początku wyrazu (np. bot, dok, wod, jod) – wyrazy rozpoczynające się spółgłoską; 

 c) Na końcu (wot, gog, jog) – spółgłoski;  

d) Na końcu wyrazu (deda, ala, ele) – samogłoski; 

 e) W środku wyrazu (hok, kom, dok) – samogłoski; 

 f) W środku wyrazu (hik, wik, gik) – spółgłoski; 

 

Znajdź różnice w wyrazach . 

 

 kot   kat   kit 

 lis    las    los 

 lek   lak    lok 

 rok   rak    ryk  

bok    bek   buk 

 

 

Wśród wyrazów ukryła się sylaba „ –da”, odszukaj ją i otocz pętlą. 

 

 pogoda   

wygoda  

wada 

 żaba 

 choroba 

 woda 

 kłoda  

moda  

ruda  

zguba 

 nuda 

 

Rozwijanie pojęć matematycznych 

 

 

 
 

Zabawy matematyczne z kamieniami 

Kamyk do kamyka 

Potrzebne będą: kamienie różnej wielkości i kształtów. 

Mogą być ogrodowe, kupione w jednym ze sklepów ogrodniczych. 

  



Małe czy duże? 

Daj dziecku kilka kamieni (na początek trzy, cztery) wyraźnie różniących się wielkością. 

Pokazuj je mówiąc: ,,Ten kamyk jest duży, ten mały”, 

,,Ten jest największy , a ten najmniejszy”. Ułóż kamienie od największego do najmniejszego, 

opisując, co robisz. Poproś dziecko, by pokazało, który kamyk jest duży, a który mały. 

Ułóżcie je według wielkości. 

 Budujemy wieżę 

Pokaż jak z trzech, czterech płaskich kamieni zbudować wieżę, niech dziecko zrobi swoją. 

Musi wybrać kamyki według wielkości, od największego, inaczej wieża się zawali- pomóż 

mu. 

  

Więcej czy mniej? 

Pogrupuj kamyczki na dwa zbiory. W każdym ma być inna liczba kamyków, różnica powinna 

być wyraźna. Poproś dziecko, by pokazało, 

w której kupce jest ich więcej. 

  

 Podłużne czy okrągłe? 

Pokaż kamienie o różnych kształtach i nazwij je. Zachęć dziecko, by podzieliło je na dwie 

kupki- z kamyków okrągłych 

i podłużnych. To ważna nauka segregowania według podobieństw. 

 Figury i kształty 

Ułóż z kamyków kółko. Nazwij je i pomóż ułożyć podobne. 

Zapytaj: ,,Które kółko jest większe, moje czy twoje?”. 

Potem układajcie trójkąty i kwadraty. Poproś dziecko, by ułożyło dwa kółka, następnie dwa 

kwadraty i powiedz: ,,Ja mam dwa kwadraty. Tyle samo co ty kółek. 

 Ile kamieni? 

Niech dziecko policzy, ile ich zebraliście. Spróbujcie układać 

z kamieni bardziej skomplikowane kształty. Pokaż, że jeśli ułożysz trójkąt, a potem dodasz 

kwadrat, to powstanie domek. 

Dwa kółka, dwa prostokąty i jest samochód. 

 Dwa plus jeden 

Teraz możecie pobawić się w dodawanie: ,,Jeśli ja mam jeden kamyk, a ty dwa, to ile mamy 

ich razem? A jeśli ja teraz zabiorę tobie jeden, ile ci zostanie? Ile ja będę miała? 

 

Rozwijanie zdolności plastycznych 

 



www.kreatywnie w domu   /  wiosenne kwiaty 

 


