
Witam wszystkich serdecznie we wtorek 13.04.2021 r. 

 Temat dnia: W świecie filmu. 

1.„Ojciec Wirgiliusz” – zabawa ze śpiewem. 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

 a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. 

 Hejże dzieci! Hejże ha! Róbcie wszystko to co ja! (x2)  

Dziecko pokazuje, co trzeba zrobić, np. tupać, klaskać itp. – Rodzic na przerwę w muzyce powtarza 

zaproponowane przez ojca Wirgiliusza gesty. Za drugim razem zamiana ról itd. 

https://www.youtube.com/watch?v=iW6i0qQJDxA 

2. Kącik Dobrego Startu. „Haft ludowy” – nauka piosenki.  

Rodzic skanuje telefonem kod QR ze  wzoru 16 (na odwrocie strony czerwonej z krzyżykiem). Dziecko 

słucha odtwarzanej piosenki. Po wysłuchaniu powtarza tekst w rytm piosenki. Rodzic rozmawia z 

dzieckiem o tekście, sprawdza, czy dziecko rozumie wszystkie słowa (np. wzór krzyżykowy, strój 

ludowy). Rodzic prosi dziecko, aby skrzyżowało ręce na piersi (zrobiło krzyż ukośny). Następnie Rodzic 

i dziecko wspólnie śpiewają i wykonują rytmicznie powyższy gest.  

        Haft ludowy sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Spójrzcie na / bluzeczkę Oli. // Na niej wzór jest / krzyżykowy.//  

Krzyżyk, obok / niego drugi // ozdabiają / strój ludowy. // 

Te krzyżyki / kolorowe // igłą pięknie / wyszywane // 

 wyglądają / bardzo ładnie // są przez wszystkich / podziwiane. //  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkHndCIj0HI 

 

3. „Stroje ludowe” – ćwiczenie komunikacji. 

Rodzic zaprasza dziecko, aby usiadło i pyta: Co oznacza określenie „wzór krzyżykowy”, gdzie go 

można zobaczyć? Co to jest haft? Rodzic objaśnia i pokazuje: haftowane są obrusy, serwetki i stroje 

ludowe,  pokazuje na filmiku rzeszowski  strój ludowy miejscowej kapeli , dziecko ogląda i porównuje 

– wymienia kolory, wzory, ozdoby. Czym różni się strój ludowy od stroju codziennego? Rodzic wraz z 

dzieckiem kolejno nazywają elementy strojów – spódnica, koszula, kamizelka, wianek… Rodzic 

przypomina dziecku, co to jest rym (podaje przykłady). Następnie dziecko podaje rymy do słów: 

wianek, spódnica, koszula. 

 

 4. „Zespół ludowy” – występ kapeli ludowej „Graboszczanie”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9OwELUzQq0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iW6i0qQJDxA
https://www.youtube.com/watch?v=lkHndCIj0HI
https://www.youtube.com/watch?v=l9OwELUzQq0


4. „Co to jest film?” – rozmowa kierowana. 

 

Film – seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających 

określone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu. ... 

Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, po II wojnie światowej również w telewizji, w latach 80. 

 

Film animowany – utwór filmowy zrealizowany za pomocą metod animacji. Składa się on z 

serii zdjęć, które przedstawiają następujące po sobie fazy ruchu. Zdjęcia te, zarejestrowane 

na taśmie, dają w czasie projekcji filmu iluzję ruchomego obrazu. 

Kto może przyjść do kina?  Co trzeba mieć, by wejść do sali kinowej?  

Jak trzeba się zachować w kinie?  

https://pl.freepik.com/premium-wektory/pusta-sala-kinowa-kino-z-bialym-

ekranem_9132002.htm 

 

5.  „Filemon i Bonifacy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat,  

 

Filemon i Bonifacy Urszula Machcińska  

Tu są uszka, tam ogonek. Proszę: oto Filemonek.  

Prawie cały jak śnieg biały. Taki śliczny kotek mały. 

 Dzieci lubią tego kotka. Chce go głaskać, kto go spotka.  

Jest tam jeszcze Bonifacy. Czuje się jak w kociej pracy. 

 Filemona wciąż pilnuje, Bo ten cały czas figluje.  

Bonifacy ma futerko Całe lśniące jak lusterko.  

Lubi mięsko, ciepłe mleczko, Kocią karmę i jajeczko.  

Odwiedź kiedyś koty oba. Każdy z nich Ci łapkę poda.  

Chyba, że będą zmęczone. Może miały trudny dzionek?  

 

Rodzic zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu:  

Jak nazywają się bohaterowie wiersza?  

Jak wygląda Filemon?  

Jak wygląda Bonifacy?  

Co lubią robić koty z wiersza?  

Następnie pokazuje dzieciom ilustracje obu kotów z bajki „Przygody kota Filemona” oraz zaprasza je 

do obejrzenia jednego jej odcinka. Po obejrzeniu filmu Rodzic pyta dziecko, czy rozpoznało bohaterów 

z bajki, i prosi o opowiedzenie ich przygód. 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/pusta-sala-kinowa-kino-z-bialym-ekranem_9132002.htm
https://pl.freepik.com/premium-wektory/pusta-sala-kinowa-kino-z-bialym-ekranem_9132002.htm


 

Bonifacy, czarny i starszy, jest bardzo sprytny, ale leniwy. Uwielbia swoją miskę mleka i spanie na 

kuchence. 

 Filemon - biały i młody, prawie nic nie wie o tym świecie, ale bardzo chętnie go odkrywa.  

 

6. Wspólne oglądanie odcinka filmu animowanego opowiadającego o przygodach tytułowych 

bohaterów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-DS8XqMRWw 

 

Miłych wrażeń, pozdrawiam, Monika Szczepek 
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