
Poniedziałek  12.04.2021r. 

Proszę, aby w tym dniu dziecko wykonało zadania w książce „Planeta dzieci” 4  KARTY : 

6 – latek :  karta pracy  str. 8 

5 – latek :  karta pracy str. 7-8 

 

 

 
 

 

Drogie Muchomorki, w tym tygodniu kontynuujemy temat szeroko rozumianej 

kultury. Kultura towarzyszy nam na co dzień, w różnych sytuacjach. Proszę Was, 

byście w tym tygodniu szczególnie zwrócili na nią uwagę. Na to jak 

zachowujemy się przy stole, jak zwracamy się do innych, jak zachowujemy się 

w różnych miejscach i z jakimi wytworami kultury mamy do czynienia. 

 

Pozdrawiamy, miłego dnia, 

Wasze panie ! 

 

 

 

 
 

 

 

 



1. Proszę przeczytać dziecku wiersz  pt. „W kinie”. 

Autor nieznany 

„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, 

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. 

  

 

Rozmowa na temat treści wiersza. Proszę zadać dziecku pytania: 

Gdzie co sobotę chodził Jaś? 

Co on tam robił? 

Czy to było właściwe zachowanie? 

Co się stało pewnej soboty? 

Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 

 



„Jak należy kulturalnie zachować się w kinie , teatrze?” 
   

Kliknij w link poniżej  

Opublikowany jest tam animowany mini-serial „Moni i Uszko”. Dzięki tym 

filmikom możecie dowiedzieć się, jak należy zachowywać się w teatrze. 

Życzymy dobrej zabawy! 

                        https://vod.teatrwielki.pl/dla-dzieci/ 

 

A teraz  sprawdź co zapamiętałaś /eś  

Rodzic czyta dziecku zdanie, dziecko dokonuje oceny zachowania  

( właściwe, niewłaściwe) oraz uzasadnia, dlaczego tak myśli. 

 

W kinie, teatrze jemy chipsy i głośno szeleścimy torebkami. 

W kinie, teatrze spokojnie oglądamy film, nie komentując sytuacji. 

W kinie, teatrze  kładziemy nogi na fotel sąsiada, bo tak jest nam wygodnie  

   siedzieć. 

W kinie, teatrze  siadamy wygodnie, ale tak, aby nikomu nie przeszkadzać. 

W kinie, teatrze  jemy i pijemy, głośno chrząkając. 

 

 

2. „Plakat do mojego ulubionego filmu” – zabawa plastyczna. 

 

Do pracy będą potrzebne: 

 kartki formatu A3 lub A4 

 kredki pastele, 

 ołówki, 

 mazaki. 

Dzieci rysują postacie ze swojego ulubionego filmu. Rodzice mogą pomóc w 

napisaniu nazwy filmu na kartce. Miłej zabawy ! 

 

https://vod.teatrwielki.pl/dla-dzieci/

