
„Stokrotki” 
 

Witajcie! 
W tym tygodniu naszym tematem będzie teatr. Stwórzcie własny domowy 
teatrzyk i zaproście do zabawy całą waszą rodzinę. Miłej zabawy! 
 
Temat tygodnia: W świecie teatru 
 
 
Poniedziałek 27.04.2020 
 
Ranek: Rozmowa na temat: Co to jest teatr? – odwołanie się do wiadomości i 
doświadczeń dzieci. 
 
- Czy teatr to tylko budynek? 
- Co jest jeszcze potrzebne, aby stworzyć teatr? 
- Czy w teatrze występują tylko ludzie? 
- Jak się nazywa teatr, w którym występują lalki? 
 
 
Na dobry początek dnia zabawa ruchowo-naśladowcza „Jestem aktorem” 
 
Dziecko naśladuje ruchy, miny, gesty różnych postaci, z którymi możemy 
spotkać się na przedstawieniach teatralnych (np. Baba Jaga, Czerwony 
Kapturek, …) 
 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Poznanie litery „h” (małej i wielkiej, drukowanej i pisanej) 
 

„h” – jak hulajnoga 
 
 

1. Oglądanie hulajnogi i rozmowa o niej. 
 
 
 
 
 
 
 



- Dzięki czemu hulajnoga się porusza? 
- Od czego zależy szybkość jej poruszania się? 
- Dlaczego ma taką nazwę? 
- Czym jeszcze możemy poruszać się po podwórku? 
 
 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa „hulajnoga” 
 
- Dzielimy słowo hulajnoga na sylaby, na głoski. 
- Co słyszycie na początku słowa hulajnoga? 
- Podajemy inne przykłady słów rozpoczynających się głoską h (hak, hamak, 
homar…), mających ją w środku (echo, rachunek, marchewka…) oraz na końcu 
(mech, dach, groch,…) 
- Z ilu głosek składa się słowo hulajnoga? 
- Budujemy schemat słowa hulajnoga 
 

         

 
    
 
- Określamy rodzaj głoski: 
 Wypowiadamy głoskę h długo: hhhyyy 
Wypowiadamy głoskę h krótko: h, h, h, h, h, 
- Co możemy powiedzieć o tej głosce (jest to spółgłoska) 

 
3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jedziemy na…” 

 
Gdy rodzic pokaże kartonik z cyfrą 1, dziecko naśladuje jazdę na hulajnodze; 
gdy pokaże kartonik z cyfrą 3 – będzie naśladować jazdę na rowerze; gdy z 
cyfrą 5 – samochodem; a gdy 7 – zabiera rodzica i naśladują jazdę pociągiem. 
 
 

 
II. Utrwalenie litery „h” 

 
Rodzic podaje nazwy, np. hałas, hala, hamak, harfa, hokej, hak, Hania, itp. 
Dziecko dzieli słowa na sylaby i głoski. 
 
Zachęcam dzieci do wykonania KART PRACY: część 4, strony 14, 15, 16, 17. 
 

Miłego dnia! 



Wtorek  -  28. 04. 2020   
 
Temat: Zapraszamy do teatru   
 
1.  Jak powstaje przedstawienie teatralne ? 
 
Próbując odpowiedzieć na to pytanie obejrzyjcie najpierw krótki film klikając  
w niżej podany link  
 
www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 
 
 
Próbujcie utworzyć mapę skojarzeń – jak najwięcej słów, które kojarzą się 
Wam ze słowem TEATR w oparciu o własne doświadczenia oraz film, który 
zobaczyliście   
                                    scena                 kurtyna  
 
                          aktor 

TEATR  
 
                             kostium                     maska  
 
Dziecko podaje słowa – rodzic zapisuje je na kartce oraz uzupełnia wiadomości 
dziecka o nowe słowa i zwroty.  
 
2. Ćwiczenia spostrzegawczości  
 
Otwórzcie teraz Książkę Kolorowy Start z Plusem na s. 72- 73 i wykonajcie 
ćwiczenia zgodnie z poleceniem   
 
 Czy pojawiły się jakieś nowe słowa, których wcześniej nie zapisaliście ? 
 
3. Zabawa „Jestem aktorem”  
 
Dziecko przedstawia pantomimicznie wybrane postaci z baśni, a rodzic  musi 
rozpoznać, kto to jest. Podczas zabawy można zmienić się rolami – rodzić gra, a 
dziecko odgaduje.   
 
4. Ćwiczenia w czytaniu  
 
Otwórzcie Karty pracy Kolorowy Start z Plusem cz. 4 na stronach 18 -19 
wykonajcie ćwiczenia zgodnie z poleceniem.  
 



 
    
  
     Po południu lub wieczorem Mis Teofil zaprasza Cię do oglądania krótkich  
    przedstawień z literami i cyframi w rolach głównych. 
                                       
                                             Czy pamiętacie wszystkie dotąd poznane litery 
                                             i cyfry?  
           
                                             Przedstawienia znajdziecie klikając w te linki  

                        
                                                              Teatrzyk - Alfabet  
                                                      www.youtube.com/watch?v=eADfRQl4Vt4 
 
                                                               Teatrzyk – Liczby 
                                                      www.youtube.com/watch?v=c7Vulvs6ymI 

5.  Ćwiczenia gimnastyczne   
 
Dzisiaj kolejne ćwiczenia z Panem Andrzejem  Klimowicz z Hello - Sport.  
Coś mi się wydaje, że ktoś tu się opuścił w lekcjach wf. Tak nie może być! 
Wiecie, że ruch w ciągu dnia poprawia wasze samopoczucie i koncentrację? 
Do dzisiejszych ćwiczeń zabierzcie poduszkę lub swojego ulubionego misia.  
Mis Teofil też codziennie ćwiczy !    
 
Pana Andrzeja znajdziecie pod niżej podanym linkiem. Miłej zabawy ! 
 
www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Środa 29.04.2020 
 
Ranek: Ćwiczenia dykcyjne 
 
Dziecko za rodzicem powtarza mówione przez niego zdania. 
 
Król Karol kupił królowej Karolinie korale. 
Gdzie mieszka Śnieżka? 
Sasza szedł suchą szosą. 
Stół z powyłamywanymi nogami. 
W smoczej jamie syczy smok. 
 
 
Ilustracja ruchowa rymowanki „Wielki smok” 
 
Dziecko ilustruje ruchem tekst czytany przez rodzica. 
 
Wielki smok szedł do przodu kroki trzy, 
zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły. 
Skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe, 
latał w koło, by pogubić myśli złe. 
W chłodnej wodzie pływał żabką też, 
na czworakach chodził tak jak jeż. 
Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek spał, 
kolorowe sny całą nockę miał. 
 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Słuchanie wiersza „Paluszkowy teatrzyk” 
 

Było sobie dziesięć paluszków 
i bardzo się nudziły. 

Wstyd powiedzieć nawet na uszko… 
Ciągle się kłóciły! 

Aż ktoś z paluszkowej rodzinki 
dał pomysł jak się patrzy! 

Zróbmy sobie małe pacynki 
i będzie teatrzyk! 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? 
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 



Zapraszamy na teatrzyk paluszkowy, 
gdzie wystąpi smok dwugłowy 

i straszydło śmieszne, całe rozczochrane, 
i trzy małpki roześmiane. 

Potem wróżka nam królewnę wyczaruje, 
a królewna zaraz księcia pocałuje. 

A na koniec mamy dwa malutkie kotki, 
bo teatrzyk nasz jest słodki. 

 
Od tej pory paluszki, gdy tylko się nudziły, 

wyciągały szybko pacynki i teatr robiły. 
A w teatrze nudy nie było, bo każdy był zajęty, 
kłótnie znikły, a każdy palec miło uśmiechnięty. 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? 
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 
 
 
Rozmowa na temat wiersza: 
 
- Co robiły wcześniej paluszki, gdy im się nudziło? 
- Na jaki pomysł wpadły? 
- Jak robimy paluszkowy teatrzyk? 
- Jakie postacie mogą występować w tym teatrzyku? 
- Co robią teraz paluszki, gdy się nudzą? 
 
 
Zabawa „Paluszkowy teatrzyk” 
 
Zachęcam do wykonania pacynek do zabawy z dzieckiem w teatrzyk, według 
własnego pomysłu. Można wykonać pacynki, np. z kolorowego papieru, ze 
starej rękawiczki… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Praca plastyczna „W krainie smoków” 
 
Rozmowa na temat Jak mogły wyglądać smoki? (np. wielkość, kolor, 
charakterystyczne cechy) 
Spróbujcie opisać miejsca, w których mogły żyć. 
 
Zabawa z wykorzystaniem rymowanki – dziecko porusza się według tekstu 
rymowanki czytanej przez rodzica. 
 
Jestem smok, dobry smok, 
w prawo krok, w lewo krok, 
hop, hop, hop. 
Jestem smok, zły smok, 
hop, hop, hop, 
w prawo krok, w lewo krok. 
Hop, hop, hop. 
 
 
 
Następnie dziecko tworzy według własnej inwencji postać smoka i miejsce, w 
którym mieszka. Do wykonania pracy plastycznej można wykorzystać: 
kolorowy papier, ścinki materiałów, sznurki, plastelinę, wełnę, itp. 

 
Powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Czwartek 30.04.2020 
 
Święta majowe 
 
Okres świąt majowych: 
1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
3 maja – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 
to czas, który jest wspaniałą okazją do rozmowy z dziećmi o ojczyźnie, która 
jest dla nich domem rodzinnym, podwórkiem, przedszkolem. Istotne jest, by od 
najwcześniejszych lat budować poczucie dumy, że jesteśmy Polakami i 
wszystko co polskie jest dla nas ważne i bliskie. 
 
 
Ranek:  Słuchanie wiersza Władysława Bełzy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 
 
Karta pracy, cz. 4, s. 32 
 
Oglądanie zdjęcia, określanie co jest na nim przedstawione. Czytanie tekstu i 
odpowiadanie na pytania: 
- W jakim państwie mieszkamy? 
- Kim jesteśmy? 
- Jakie są symbole narodowe Polski? 
- Gdzie leży Polska? 
 
 
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Latające orły” 
 
Dziecko biega z rozpostartymi w bok ramionami, naśladując sposób poruszania 
się latającego orła. Podczas sygnału dźwiękowego, np. klaśnięcie, dziecko 
przykuca – ląduje w gnieździe. 
 
 
 
Zajęcia główne:  
 

I. Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem” 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 
 



 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 
 
Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 
 
Pierwsze jest Zakopane 
Miejsce wspaniała 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 
Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 
 
Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych, pięknych miejsc 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 
 



This Photo by Unknown Author is 

Toruń z daleka pachnie 
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdański 
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ją i ty 
I ty 
/2x 
 
 
Rozmowa na temat piosenki: 
- Kim jesteśmy? 
- Co znajduje się w Zakopanem? 
- Kto kiedyś mieszkał w Krakowie? 
- Dlaczego Warszawa jest taka ważna? 
- Gdzie leży Gdańsk? 
 
 
Zabawa przy piosence „Jestem Polakiem” 
 
Swobodny taniec przy piosence, próby śpiewania refrenu. 
 
 
 

II. Praca plastyczna „Flaga Polski” 
 
 
Słuchanie wiersza „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego 
 
Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie. 
A na tej fladze 
biel jest i czerwień. 
Czerwień to miłość, 
biel - serce czyste. 
Piękne są nasze 
barwy ojczyste. 
 
Wspólnie wykonajcie flagę Polski i udekorujcie nią okno w swoim pokoju. 

Miłego świętowania! 


