
Temat tygodnia: „Z kulturą za pan brat.”

12.04.2021r - poniedziałek

Temat zajęcia nr1 : ,,Kulturalny wieczór”-  rozmowa o kulturze  
na podstawie  opowiadania M.Mazan.

1.  Rodzic  czyta  opowiadanie,  a  następnie  rozmawia  o  kulturze  z
dzieckiem na podstawie  opowiadania,  ilustracji  i  zabawy prawda –
fałsz.

Praca dziecka : 4 latki karta pracy  ( 5 latki mają to samo zadanie w
książce na stronie 2,3 )   

Można włączyć dziecku to opowiadanie w formie słuchowiska.

https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-pieciolatek/?
aitem=10411#

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.

https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-pieciolatek/?aitem=10411
https://www.wsip.pl/naukazdalna/zasoby/planeta-dzieci-pieciolatek/?aitem=10411


– 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

– 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”

2.,,Magiczne słowa”- zabawa dydaktyczna

Rodzic  przedstawia  dziecku  sytuacje  ,a  dziecko  ma  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 ?

Co mówimy ,gdy kogoś niechcący popchniemy?

Co mówimy ,gdy musimy komuś przerwać rozmowę ,żeby poinformować o czymś
ważnym?





Praca dziecka : 4 latki karta pracy  ( 5 latki mają to samo zadanie w
książce na stronie 2,3 )   

               

Dziecko mówi ,co przedstawia ilustracja. Jak należy zachować się w teatrze ? ,Jak
zachowuje się kulturalna osoba? Następnie wycina obrazki. Rodzic czyta podpisy z
prawej strony  ,a dziecko wkleja je w odpowiednie miejsce.

https://przedszkole3siemiatycze.edupage.org/album/#photos:album:941
https://przedszkole3siemiatycze.edupage.org/album/#photos:album:941


Zajęcie nr 2 :

Taniec Zygzak

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

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


Zadania dla chętnych.

Zabawa „Prawda/fałsz” z wykorzystaniem obrazków:

Dzieci odpowiadają na pytania podnosząc do góry obrazek z buzią uśmiechniętą – 
prawda lub smutną – fałsz:

•Gdy wchodzimy rano do sali mówimy „dobry wieczór”.

•Gdy idziemy spać mówimy rodzicom „dobranoc”.

•Idąc do domu mówimy „do widzenia”

•Gdy kogoś uderzę mówię „przepraszam”

•Gdy widzę Panią z przedszkola mówię „smacznego”

•Gdy chcę żeby ktoś podał mi zabawkę mówię „proszę”

•Gdy zaczynam jeść śniadanie mówię wszystkim „do widzenia”

•Gdy ktoś mi podaje mi zabawkę mówię „dziękuję”.

Rodzic czyta zdania, dziecko określa, czy 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.


