
Materiały dla dzieci z grupy Biedronek w Wiśniowej (12.04_16.04.2021) 

Temat tygodnia: Jestem kulturalny 

 

Cele: 

 Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; 

 Rozwijanie słownika czynnego, nauka używania zwrotów grzecznościowych w życiu 

codziennym; 

 Rozwijanie sprawności motoryki małej; 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego; 

 Wyrażanie uczestnictwa w zabawach plastycznych; 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej; 

 Doskonalenie umiejętności matematycznych; 

 Wyrażanie radości poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych. 

 

Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka. Wczesna edukacja w tym zakresie 

zagwarantuje, iż nauczane treści staną się nawykiem. Wszak kilkulatek mówiący „dzień dobry”, „do 

widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” to duma Mamy i taty. 

PONIEDZIAŁEK 

Temat: Kultura przy stole 

1. Słuchanie wiersza pt. „Kwoka” J. Brzechwy 

 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

– Grunt – to dobre wychowanie! 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

– Widział kto takiego osła?! 

Przyszła krowa.  

Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka, gniewna i surowa, 

Zawołała: – A to krowa! 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

– Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia! 



Przyszedł baran.  

Chciał na grzędzie Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła.  

Kwoka, wściekła, 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: 

 – Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno... Wszyscy się wynoście! 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

Proponuję, żeby dzieci odpowiedziały rodzicom na poniższe pytania dotyczące treści utworu: 

 Co postanowiła zrobić pewna kwoka?  

 Kogo zaprosiła?  

 Jak zachowywali się goście? 

  Jak zachowywała się kwoka?  

 Czy ta kwoka była dobrze wychowana? 

 

2. Proponuję teraz zabawę dydaktyczną „W restauracji”. Zadaniem dzieci jest określić, czy 

poniższe zdania to prawda, czy fałsz. 

– W restauracji można krzyczeć i piszczeć. 

– Restauracja to miejsce, w którym rodzeństwo może się szarpać. 

– W restauracji jesteśmy dla wszystkich mili i uprzejmi. 

– W restauracji spokojnie czekamy na nasz posiłek. 

– Zawsze dziękujemy za podany posiłek. 

– Gdy nam coś nie smakuje, to chrząkamy i pokazujemy język. 

– Nawet jak nam coś nie smakuje, zachowujemy się kulturalnie. 

– W restauracji możemy biegać między stolikami. 

– Jeżeli w restauracji jest kącik dla dzieci, to możemy tam się grzecznie bawić 

 

3. Zachęcam dzieci do utrwalenia zasad kulturalnego spożywania posiłków i  zachowania 

się przy stole. 

Z kulturą przy stole: https://www.youtube.com/watch?v=sWEm82_5HU0  

 https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4  

 

4. Proponuję, żeby w dzisiejszym dniu dzieci wykonały ćwiczenia w: 

 KP.4 s. 7 – Zadaniem dzieci będzie wyciąć obrazki wzdłuż wyznaczonych linii. 

Następnie ułożenie historyjki obrazkowej we właściwej kolejności zdarzeń.  

Opowiedzenie historyjki budując wypowiedzi wielozdaniowe  poprawne pod 

względem gramatycznym. Dzieci opowiadają jak należy zachować się w 

restauracji. 

 Zeszyt grafomotoryczny  s. 63 – Rozwijanie sprawności motoryki małej. 

Utrwalanie strony P/L 

https://www.youtube.com/watch?v=sWEm82_5HU0
https://www.youtube.com/watch?v=OWsTnxpxxH4


Wtorek 

 

Temat:  W sklepie 

 

 

1. Zachęcam dzieci do wysłuchania opowiadania pt. Na zakupach 

 

Krzyś od rana dziś gotowy 

 ruszyć na „bezkrwawe łowy”! 

 Bez sztucera i bagnetu  

jedzie z mamą do... MARKETU! 

 Wózek – większy jest od Krzysia!  

Ale Krzyś ma siłę dzisiaj  

pchać go z pasją między półki  

i polować na... sprawunki! 

Samolocik, samochodzik,  

robot – super! Bo sam chodzi!!! 

 Układanki, klocki lego... 

 Krzyś upycha... Lecz, dlaczego 

 mama marszczy gniewnie czoło?!  

Tyle skarbów jest wokoło,  

że ich wszystkich nie wpakuje!  

Czemu się tak denerwuje mama?! 

 Że nie zmieści proszku??? 

 Jest tu jeszcze miejsca troszkę! 

 Zmieści się co nieco jeszcze...  

No! Krzyś gotów! W miejscu drepcze!  

Już do kasy z wózkiem pruje...  

A tu mama go stopuje!  

Ze spokojem, metodycznie, z wózka ściąga skarby liczne!!! 

 I na półki je odkłada...  

Krzyś skamieniał. Woła: „Zdrada!  

Nieuczciwie mama gra!  

To upolowałem ja!!!  

To bezprawie!” – Krzyś zawoła,  

ryknie, tupnie, aż dokoła ludzie z oburzenia stają, 

 Krzysia kręgiem otaczają... 

Myślę, że już sami wiecie, 

jak się kończy dzień w markecie? 

Krzyś, zakupy zapłakany kończy...  

Siłą wyciągany! Z marną, jedną ciężarówką! 

I, za wózka zwrot, złotówką!!! 

Ma pretensję Krzyś do mamy, 

Że mu tak popsuła plany. 

 

Proponuję, żeby dzieci odpowiedziały na pytania odnośnie treści utworu: 

 Gdzie poszedł Krzyś z mamą?  



 Co on tam robił? 

  Jakie rzeczy powkładał Krzyś do wózka?  

 Jak na sprawunki Krzysia zareagowała mama?  

 Jak skończyła się dla Krzysia wyprawa do marketu?  

 Czy Krzyś właściwie zachowywał się w sklepie? 

 

 

2. Zachęcam dzieci do zabawy ruchowej z rytmiczną rozgrzewką w podskokach 

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

 

3. Zagadki rozwijające słuch fonemowy. 

 Dziecko dzieli nazwę obrazków na sylaby,  

 przelicza ilość sylab w wyrazie.  

 Wyróżnia pierwszą głoskę, może spróbować podzielić wyrazy na głoski. 

 
 

 

4.  Zapraszam przedszkolaków na spotkanie z molikami książkowymi, które w prosty 

sposób opowiedzą dzieciom co to jest grzeczność i dobre maniery.  

https://vod.tvp.pl/video/moliki-ksiazkowe,grzecznosc-i-dobre-maniery,26957456  

 

5.  Proponuję, żeby dzieci wykonały  ćwiczenia w: 

 KP.4 s. 9 – Zadanie polega na rozwijaniu słuchu fonematycznego, liczeniu 

wyrazów w zdaniu, głosek w wyrazach. Omówienie i opowiedzenie 

poszczególnych obrazków. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://vod.tvp.pl/video/moliki-ksiazkowe,grzecznosc-i-dobre-maniery,26957456


 

ŚRODA 

 

Temat: Zabawy z cyfrą 9 

 

1. Na początek zapraszam dzieci na małą powtórkę z używania „Czarodziejskich słów”  

 

 Dzień dobry 

https://www.youtube.com/watch?v=6-pu4vE75ZY  

 

 do widzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=lqS3e92mTFQ  

 

Po obejrzeniu załączonych filmików proponuję, żeby dzieci odpowiedziały rodzicom na 

następujące pytania: 

 Kiedy mówimy „DZIEŃ DOBRY”? 

 Kiedy mówimy „DO WIDZENIA”? 

 Do kogo należy je kierować? 

 Dlaczego należy kulturalnie zwracać się do innych/ kulturalnie się witać i 

żegnać? 

 

1. Wprowadzenie cyfry 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.  

Dzieci utrwalą poznane do tej pory cyfry. Porównają liczebności zbiorów używając 

określeń: więcej, mniej, tyle samo. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8PGGKyLt0M  

 

2. W ramach utrwalenia wprowadzonej cyfry proszę, żeby dzieci wykonały ćwiczenia w: 

 KP. 4 s. 10 – Przedszkolaki uzupełniają nalepki tak, aby każde dziecko na 

ilustracji miało  9 przedmiotów. Koloruje 9 osobę w kolejce. 

 

3. Zabawa matematyczna: „Która to cyfra?” Dziecko liczy zabawki w poszczególnych polach 

i łączy je z odpowiednią cyfrą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-pu4vE75ZY
https://www.youtube.com/watch?v=lqS3e92mTFQ
https://www.youtube.com/watch?v=d8PGGKyLt0M


        
 

4. Zapraszam dzieci na zajęcia rytmiczne z liczeniem 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg  

 

5. W ramach aktywności ruchowej zachęcam przedszkolaków do spędzania czasu na 

świeżym powietrzu.  

 

 

CZWARTEK 

Temat:  Grzeczne słówka 

 

1. Na początek zapraszam dzieci do zapoznania się ze słowami ii melodią piosenki pt.  

 „Przepraszam, dziękuję” 

https://www.youtube.com/watch?v=Uye4KqN5sD8  

 

1. Przepraszam i dziękuję, 

magiczne słowa znam 

i jeszcze słowo: proszę  

przypominam wam. 

  

Ref.: Dobre wychowanie 

to jest ważna sprawa, 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/watch?v=Uye4KqN5sD8


grzeczny bądź i miły, 

taka moja rada.  / x2 

  

2. Pamiętać zawsze musisz, 

gdy obiad smaczny jesz, 

że mlaskać nie wypada, 

dobrze o tym wiesz. 

Ref.: Dobre wychowanie…/ x2 

  

3. A kiedy z kolegami 

wesoło spędzasz czas, 

to możesz do zabawy 

też zaprosić nas. 

Ref.: Dobre wychowanie… 
 

 

2. Zachęcam dzieci do wykonania ćwiczeń w: 

 KP. 4 s. 11 – Dzieci ćwiczą klasyfikowanie, przeliczanie i grafomotorykę. 

W każdej kolumnie skreślają to, co nie powinno się znaleźć w określonym 

pojemniku. Otaczają pętlą tę kolumnę, w której jest 9 właściwych odpadów. 

 

3. W ramach aktywności ruchowej zapraszam przedszkolaków na kolejne zajęcia 

rytmiczne. Dzisiaj oprócz zabaw rytmicznych będziemy utrwalać  kierunki oraz 

orientację w przestrzeni. 

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk  

 

4. Dzisiaj zachęcam przedszkolaków, żeby swoją wiedzę z SAVIOR VIVRE, które poznali w 

omawianym temacie, przełożyli na działania praktyczne. Dzieci mogą samodzielnie 

przygotować  nakrycie stołu na np. wspólny obiad, kolację z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk


PIĄTEK 

Temat: Znam zasady SAVIOR VIVRE, na co dzień je stosuje. 

 

5. Na początek proponuję, żeby dzieci przypomniały sobie zasady, które były omawiane w 

tym tygodniu SAVIOR VIVRE 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI  

 

6. Proponuję przedszkolakom mini quiz sprawdzający nabyte umiejętności. 

Dziecko używa odpowiedniego zwrotu grzecznościowego, adekwatnie do sytuacji: 

 

 Obiad dziś jest bardzo smaczny, bo jem ulubiony groszek 

Mam ochotę zjeść go więcej więc do mamy mówię… (PROSZĘ) 

 

 Ser kupuję, świeże bułki 

Proszę panią ekspedientkę o dwie śmietankowe rurki, 

Pani cienki papier bierze, pyszne rurki już pakuje, 

Pięknie pachną tak jak lubię, pani mówię więc… (DZIĘKUJĘ) 

 

 Bartek w biegu trącił Gosię, bo chciał bardzo złapać Krzysia. 

Gosia była obrażona na Bartka i na Krzysia. 

Bartek jednak się zatrzymał – nie płacz Gosiu, wina nasza 

Ja za Krzysia i za siebie, bardzo mocno Cię… (PRZEPRASZAM) 

 

 Ania skacze na kanapie i na brata właśnie spada, 

Brat się krzywi, prawie płacze – co powiedzieć jej wypada…(PRZEPRASZAM) 

 

7. Zapraszam dzieci na wesołą zabawę i gry edukacyjne ćwiczące min. umiejętności 

matematyczne, percepcję wzrokową, słuchowa, utrwalamy poznane litery 

 Dopasuj literki  

https://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki 

 Znajdź wszystkie występujące litery, cyfry 

https://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-litere-male-litery   

 Wybierz ile sylab ma słowo z obrazka 

 https://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab  

 Dopasuj cyfry 

https://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-cyferki  

 

8. Proponuję, żeby dzieci wykonały ćwiczenia w: 

 Zeszyt grafomotoryczny s. 64 – Utrwalenie cyfry 9. Dzieci kolorują gąsienicę, 

która została zrobiona z 9 nakrętek, rysują szlaczek po śladzie. 

 

9. W ramach aktywności ruchowej zachęcam przedszkolaków do spędzania czasu na 

świeżym powietrzu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkqviVY_zlE
https://www.youtube.com/watch?v=8PGR50vcJgI
https://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki
https://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-litere-male-litery
https://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab
https://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-cyferki


Dodatkowe karty pracy dla dzieci na ten tydzień: 

Poniedziałek:  Kącik Dobrego Startu – wzór nr. 16. Rysowanie szlaczków w tunelu i 

samodzielnie, kolorowanie obrazka według podanych kolorów. 

Wtorek:     Zał. 1 

Środa:        Zał.2 

Czwartek: Zał.3 

Piątek:       Zał.4  

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.  

Pozdrawiam.  Elżbieta Pawłowska - Trytko 

 

 

 


