
   Z kulturą za pan brat 

Wtorek 

Temat dnia Formy aktywności dzieci 

Artyści to my 
Wiodąca aktywność:  

językowa 

 

1. Pięciolatki-  Planeta Dzieci 4.- str.4, dzieci rysują farbami drukowaną literę F na 

czystej kartce A4, następnie przerabiają literę na jakieś zwierzę ( dorysowują oczy, łapy, 

ogon, itp.). 

Sześciolatki - Karta pracy 4, str. 4-5 ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, 

ćwiczenia grafomotoryczne.  

Czi P- 61,Karta Dobrego Startu str.21- pisanie litery F,f po śladzie i samodzielnie. 

2. Ze starej gazety (wszystkie dzieci )wycina literki F,f, i nakleja na kartkę, z literek 

tworzy jakiś rysunek, w miarę możliwości przelicza. 

3. Wykonanie kukiełki z plastikowej łyżki, zabawa w teatr, według pomysłu dzieci. 

4.Słuchowisko dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=gGZ7a47-rW4 

5. Gimnastyka : https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

6.Nauka piosenki, refren. 

https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ 

 

Środa 

Temat dnia  Forma aktywności dzieci 

Na wystawie Wiodąca aktywność: matematyczno- przyrodnicza 

https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ


 

  

1.Pięciolatki -  Planeta Dzieci 4- str.5, przeliczanie, odzwierciedlanie liczby za pomocą 

symboli, rozwijanie percepcji wzrokowej. 

Sześciolatki- KP.4 str.6, praca z L str.61  – rysowanie po śladzie i samodzielnie 

rysunku symetrycznego, przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu, pisanie liczb w kratkach.    

2.Szukamy w domu przedmiotów, imion, nazw i itp., które rozpoczynają się na literę F,f. 

3.Gimnastyka: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

4.Nauka piosenki , 2 zwrotka. https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ 

 

 

 

Czwartek 

Temat dnia   Forma aktywności dzieci 

Na koncercie Wiodąca aktywność: muzyczno- ruchowa 

 

1.Pięciolatki -  ,Planeta Dzieci- str.6, ćwiczenia w wycinaniu, rozwijanie percepcji 

wzrokowej. 

 Sześciolatki praca z KP4  str.7 –  wskazywanie  na rysunkach takich samych ele-

mentów, ćwiczenia w czytaniu. 

Praca z Czi P str. 62 – odszukiwanie liter F, f w tekście, łączenie takich samych sylab, 

czytanie tekstu. 

2. Filharmonia dzieciom: https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E 

3. Zagadki muzyczne: https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E 

4. Koncert dla dzieci, „Frozen” https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs 

3.Gimnastyka : https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

4. Nauka piosenki, cała piosenka. https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ
https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E
https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E
https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ


Piątek 

Temat dnia   Forma aktywności dzieci 

Malujemy muzykę. W teatrze Plastyczno - techniczna 

 

1.Sześciloatki, praca z L 62  – ćwiczenia w  porównywaniu długości, wskazywanie 

prostokątów o tej samej długości, kolorowanie. 

Sześciolatki i Pięciolatki- zabawy w szukanie prostokątów w domu, próby mierzenia za 

pomocą miarki, określanie co jest dłuższe a co krótsze i odwrotnie. 

2. Filmik edukacyjny o teatrze: https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY 

3.Teatrzyk dla dzieci pt. ,,Trzy świnki” 

https://www.youtube.com/watch?v=XjXT-44q4eQ 

4.Gimnastyka : https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM                  

5.Utrwalanie piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ                        

6. Malowanie do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk 

https://www.youtube.com/watch?v=4-RxQ0uBBEg 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y 

Dziecko na arkuszu papieru A3 wykonuje prace plastyczna inspirowaną muzyką, farbami i 

pędzlem, palcem, starą szczoteczką do zębów, itp. itd.( Państwa proszę o zabezpieczenie 

terenu aby straty były jak najmniejsze, włączyć dziecku głośno muzykę i niech…. rozwija 

swoją kreatywność).    
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