
Materiały dla dzieci z grupy Biedronek w Wiśniowej (06.04_09.04.2021) 

 

Temat: Z kulturą za pan brat. 

Cele ogólne: 

- Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury , w tym kultury osobistej; 

- Rozwijanie słownika czynnego; 

- Nabywanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym; 

- Rozwijanie pamięci słuchowej; 

- Rozwijanie percepcji wzrokowej; 

- Rozwijanie umiejętności matematycznych; 

- Rozwijanie małej motoryki; 

- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; 

 

Kultura to ogół zachowań przyjętych za właściwe w danej grupie społecznej. To zbiór zasad 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie i praktykowany przez członków danej społeczności.  

Dzieci uczą się kultury przez  obserwację i naśladowanie dorosłych oraz rówieśników, uczestnictwo w 

charakterystycznych dla grupy wydarzeniach, a także dzięki słownym zachętom np. powiedz 

przepraszam. 

W tym tygodniu postaram się przybliżyć  dzieciom powyższy temat. 

 

WTOREK: 

Temat: W świecie kultury. 

 

1. Na początek zachęcam dzieci do wysłuchania opowiadania  pt.  „Kulturalny wieczór” 

„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 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” 
 
Proponuję, żeby dzieci porozmawiały z rodzicami na temat treści utworu odpowiadając na 
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? 
 

2. Zapraszam teraz przedszkolaków do zabawy „Magiczne słowa”. Zabawa polega na tym, że 
dziecko słuchając danego pytania powinno użyć  prawidłowego zwrotu grzecznościowego: 
 

 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 
 

3.  Zapraszam dzieci do wspólnej zabawy. Przypomnimy sobie zabawy z Rytmiczną rozgrzewką 
w podskokach. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo  
 

4. Proszę, żeby dzieci opanowały pamięciowo jedną z podanych poniżej rymowanek pt.  
 „Nasze zasady” 

 
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! 
 

5. Zachęcam dzieci do wykonania ćwiczeń w: 

 KP 4 s.2 – 3 – Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się, rozwój 
społeczny. 

 
ŚRODA: 
Temat: W kinie. 
 

1. Na początek zapraszam dzieci do wysłuchania wiersza pt. „W kinie”. Dziecko będzie 
kształtowało wartości dotyczące szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej. 
 
W kinie 
 
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 , 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


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. 
 
Zachęcam, żeby dzieci odpowiedziały rodzicom na pytania dotyczące treści utworu: 

 Gdzie co sobotę chodził Jaś?  

 Co on tam robił?  

 Czy to było właściwe zachowanie?  

 Co się stało pewnej soboty?  

 Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 
 

2.   Z pewnością każde dziecko chociaż raz było w kinie na ulubionej bajce, filmie, dlatego teraz 
zapraszam przedszkolaków, żeby zobaczyły w jaki sposób powstaje film, który następnie jest 
wyświetlony w kinie. 
Jak powstaje film: https://www.youtube.com/watch?v=8WRXi4zn5ZQ   

 
3. Dzisiaj poznamy kolejną literę z alfabetu, będzie to literka F. 

Zapraszam dzieci do wykonania ćwiczeń w: 

 KP.4 s.4 – Rozwijanie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu FOTEL 

 Następnie dzieci  podają nazwy obrazków, znajdujących się na stronie w książce. 

 Kolejnym zadaniem będzie znalezienie rzędu z rysunkami, których wszystkie nazwy 
zaczynają się głoską F. Należy pokolorować te obrazki. 
 

4. Zachęcam, aby dzieci pobawiły się w zabawę słuchową, polegającą na tym, że: 

 dzieci dzielą wyrazy na sylaby,  

 liczą sylaby w poszczególnych słowach; 

 wskazują głoskę na początku każdego wyrazu. 
 
Wyrazy: 

 FOTEL 

 FOKA 

 FAJKA 

 FORTEPIAN 

 FONTANNA 

 FARBY 
Dzieci mogą wyszukiwać wyrazy z najbliższego otoczenia, które zaczynają się głoską 
„F” 
 

5. Zapraszam przedszkolaków  do zabawy rytmicznej, tym razem będą to dźwięki wysokie i 
niskie w podskokach. 

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

6. W ramach aktywności plastycznej zachęcam dzieci do wykonania pracy nt. „Plakat z mojego 
ulubionego filmu”.  
Na formacie kartki A3, dzieci rysują lub malują bohaterów ze swojego ulubionego filmu.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8WRXi4zn5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 
Czwartek: 
Temat: W teatrze 
 
1. Wczoraj dzieci poszerzały wiadomości nt. kina dzisiaj proponuje, żebyśmy na 

chwilę przenieśli się do teatru. Razem z Kotem Budzikiem odwiedzimy teatr lalek. 
Dzieci dowiedzą się jak zachować się w tym wyjątkowym, tajemniczym miejscu. 
https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003  
 

2. Teatr to jest wyjątkowe miejsce. Zobaczmy teraz jakie są rodzaje teatrów i czym 
one różnią się między sobą. Dzieci będą mogły poznać nowe określenia tj.  scena, 
widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy.  
 
Zapraszam na prezentację. 
https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY  
 

3. Zapraszam przedszkolaków i do wykonania ćwiczeń w: 

 KP 4 s.5 – Przeliczanie, odzwierciedlenie liczby za pomocą symboli. 
Rozwijanie percepcji wzrokowej. 
Dziecko uzupełnia obrazek nalepkami z właściwymi numerami foteli. 
Przelicza ile jest: kapeluszy, masek, koszy z kwiatami, sukien i serc. 
Dziecko rysuje w ramkach odpowiednią liczbę kresek. 
 

 Zeszyt grafomotoryczny s. 61 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, 
rozwijanie motoryki małej. Utrwalamy literę F, f 

 
4. W jaki sposób powstaje przedstawienie teatralne, zapraszam dzieci na 

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

 
5. Dzieci wielokrotnie uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym. Oglądały teatrzyk 

lalek, który często gościł u nas w przedszkolu. Zapraszam teraz przedszkolaków 
na spektakl teatralny pt. Czerwony kapturek 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sy-hTLcUg7M  
 

6. Zachęcam dzieci do zabawy w teatr i własnoręczne wykonanie pacynek na palec. 
Szablony dostępne w formie załączników. 
Zał. 1 – Czerwony Kapturek 
Zał. 2 – Trzy świnki 
 

7. W ramach aktywności ruchowej zachęcam dzieci do spacerów i zabaw na 
świeżym powietrzu. 
 

Piątek 
Temat: W świecie muzyki 
 
 

1. Piosenka jest dobra na wszystko. Skąd się biorą piosenki, kto je wykonuje i pisze? Czy 
piosenka jest dobra na wszystko? 
Zapraszam dzieci do zabawy z przedszkolakami z  Jedynkowego przedszkola. 
https://www.youtube.com/watch?v=YN14PMcA9GY  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003
https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=sy-hTLcUg7M
https://www.youtube.com/watch?v=YN14PMcA9GY


 
2. Zachęcam, przedszkolaków do nauki piosenki pt. „Czary mary” 

 
Zaraz siądę sobie w kącie, 

 Zagram dzieciom na trójkącie.  

Trójkąt srebrne oczy ma, 

 Srebrnym głosem chętnie gra.  

 

Czary - mary, 

 Weź pałeczkę do ręki,  

Czary mary - mary, 

 Wyczarują się dźwięki.  

Czary - mary, 

 I na pewno w tych dźwiękach 

 Jest zaklęta, zaklęta piosenka.  

 

To są dzwonki, to pałeczka,  

Zagram dzieciom na dzwoneczkach. 

 Zagram cicho - sol, do, mi, 

 Niech się wszystkim dobrze śpi.  

 

Czary - mary...  

https://www.youtube.com/watch?v=SgV_1VmDc5U  

 

3. Zapraszam teraz dzieci na prezentację, z której dowiedzą się: Co to jest Filharmonia? Kim jest 

dyrygent i muzycy? Dzieci będą mogły poznać instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg  

 

4. Pozostając w temacie muzycznym zapraszam dzieci na wycieczkę do Szkoły muzycznej, gdzie 
będziemy mogli poszerzy wiadomości nt. instrumentów muzycznych. 
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w  
 

5. Zachęcam przedszkolaków do wykonania ćwiczeń w: 

 KP 4, s. 6 – Dzieci ćwiczą wycinanie, rozwijają percepcje wzrokowa , 
rozwijają słuch fonematyczny. 

 Zeszyt grafomotoryczny s. 62 – dziecko rysuje obrazek po śladzie, 
znajduje właściwy cień i otacza go pęntlą. 

 
6.  Zapraszam dzieci do odgadnięcia zagadek dźwiękowych. Który z instrumentów słyszysz? 

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

7. Dzieci z pewnością znają program „Jaka to melodia”.  
Zapraszam teraz dzieci do udziału w zabawie   „Jaka to melodia dla dzieci”. 
Zadaniem będzie odgadnąć z jakiej bajki pochodzi dana piosenka. Życzę wesołej zabawy. 
https://www.youtube.com/watch?v=O6bvNUz6Bg4  

 
Dodatkowe karty pracy dla dzieci na ten tydzień: 

https://www.youtube.com/watch?v=SgV_1VmDc5U
https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM
https://www.youtube.com/watch?v=O6bvNUz6Bg4


Książka Kącik Dobrego Startu: 

 dzieci poprawiają  pisakiem wzór w tunelu. 

 Samodzielnie rysują szlaczek, mieszcząc się w liniaturze 

 Ozdabiają wzór  różnorodnymi materiałami dostępnymi w domu np. 
plasteliną, farbami lub kolorują kredkami. 

 

 Wtorek: Karta pracy nr 11 

 Środa: Karta pracy nr  12 

 Czwartek: Karta pracy nr 13 

 Piątek: Karta pracy nr 15 – Dzieci wyklejają wzór małymi  kawałkami kolorowego 
papieru, bibuły lub wyklejają plasteliną. 

 
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny. Pozdrawiam Elżbieta Pawłowska – Trytko 
 
 
 
   

 

 
 


