
Piątek  6.04.2021r. 

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

5 – latek :  zeszyt grafomotoryczny str. 63, 64 

 

 

Drogie  Muchomorki  

Niestety , nie możemy obecnie wybrać się wspólnie do żadnego muzeum, dlatego  zapraszam Was razem  Rodzicami   do 

zwiedzania muzeum wirtualnego. Znalazłam dla Was kilka ciekawych propozycji do zwiedzania, ale możecie też „wybrać” 

się gdzieś indziej. 

 

Kopalnia Soli w Wieliczce:          https://www.ai360.pl/panoramy/278 

 

 

Muzeum Śląskie w Katowicach:      https://www.ai360.pl/panoramy/416 

 

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie:  https://muzeumgniezno.pl/ 

 

Muzeum Zamkowe Malborku:              https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844# 

 

Zwracamy uwagę dzieci, że muzea mogą różnie wyglądać, gromadzone są w nich przedmioty - eksponaty różnego typu. 

Pytamy dlaczego gromadzimy różne rzeczy i pokazujemy je na wystawach? Kierujemy rozmową w taki sposób, aby dzieci 

zrozumiały, że w muzeum zdobywamy wiedzę o przeszłości. 

 

https://www.ai360.pl/panoramy/278
https://www.ai360.pl/panoramy/416
https://muzeumgniezno.pl/
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844


Prawda czy fałsz?- zabawa słowna. Poproś Rodzica, aby przeczytał Ci zdania, które przygotowałam. Twoim zadaniem jest 

stwierdzenie, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, poproś Rodzica o 

podpowiedz lub poszukajcie jej razem. Swoje odpowiedzi możesz zapisywać na kartce. Kiedy zdanie przeczytane przez 

Rodzica będzie prawdziwe stawiaj plus (krzyżyk), a gdy będzie fałszywe, postaw minus (kreskę poziomą). Na koniec 

policz, ile było plusów, a ile minusów. Udanej zabawy! 

 Muzeum jest miejscem, w którym gromadzone są różne przedmioty, które mają wartość historyczną lub artystyczną. 

 Przedmioty, które oglądamy w muzeum – np. ubrania, dokumenty, monety – nazywamy eksponatami. 

 W muzeum przestawiamy eksponaty w inne miejsca. 

 Muzea w Polsce są otwarte we wszystkie dni tygodnia.  

 Istnieją różne rodzaje muzeów: muzea malarstwa, ale także np. muzea samochodów, zabawek czy zegarów. 

 W muzeum nie możemy zadawać pytań.  

 W muzeum powinniśmy zachowywać się cicho, aby nie przeszkadzać innym w zwiedzaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysuj po śladzie. 

 

Źródło: przedszkouczek.pl 



Rysuj po śladzie i samodzielnie, pokoloruj obrazek. 

 

Źródło: nowaszkoła.com 
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