
16.04.2021 piątek 

Temat: „W muzeum” 

1. „W kinie, w teatrze, w muzeum” – 

podsumowanie wiedzy o miejscach kultury. 

 

• Do muzeum idziemy po to, by obejrzeć wystawę. 

Na wystawie są eksponaty. Są to przedmioty takie 

jak: pojazdy, ubrania, biżuteria, przedmioty 

codziennego użytku, obrazy. Przedmioty, które 

były dawniej wykorzystywane, a teraz wyglądają 

zupełnie inaczej. 

OTO KILKA PRZYKŁADOWYCH 

EKSPONATÓW MUZEALNYCH: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



• W tym tygodniu poznaliśmy takie miejsca 

jak: kino, teatr, muzeum. 

 

 Wskaż na poniższych ilustracjach, gdzie jest kino, 

gdzie teatr, a gdzie muzeum? 

 

 W jaki sposób należy zachować w tych miejscach, 

czego należy unikać? 

 

 Gdzie można obejrzeć przedstawienie? 

 Gdzie można obejrzeć film? 

 Gdzie można obejrzeć wystawę? 

 

 



 



 

 

 



2. „Eksponat” –praca plastyczno-techniczna 

Zachęcam Rodziców i dzieci do wspólnej zabawy masą 

solną. Z przygotowanej masy ulepcie swój własny eksponat 

muzealny. Może to być kubeczek, filiżanka, miseczka, 

dinozaur, samochód, postać człowieka, odcisk waszej 

dłoni, biżuteria, albo jakaś zabawka…co chcecie… 

Do zrobienia wzorów na Waszym eksponacie może się 

przydać wykałaczka lub widelec. 

Kiedy eksponat wyschnie, pomalujcie go farbami. Będzie 

piękną ozdobą Waszego pokoju. 

 

Przepis na masę solną: 

• szklana mąki 

• szklanka soli 

• ok.0,5 szklanki wody 
 

Do głębokiej miski wsypujemy 

mąkę i sól. Dokładnie mieszamy 

i wlewamy niewielką ilość wody. 

Mieszamy, rozgniatamy grudki, 

dodajemy odrobinę wody 

i ponownie mieszamy. Ilość wody 

jest tu kluczowym czynnikiem 

i trzeba ją wlewać stopniowo. 

Ciasto wyjmujemy na stół lub 

stolnicę i ugniatamy, aż będzie 

gładkie (około 5 minut). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. „Znikające eksponaty”‒ zabawa 

dydaktyczna. 
 

 Rodzicu, ułóż w rzędzie 6 małych zabawek. Poproś, 

aby dziecko przyjrzało się im i zapamiętało ten układ. 

Poproś, aby się odwróciło, a w tym czasie zmień 

ułożenie elementów, dodaj lub schowaj wybrany 

przedmiot. Dziecko musi odgadnąć, co się zmieniło. 

 Weź dwa dowolne przedmioty (np. kubek i łyżeczka 

lub zabawka i kredka). Poproś dziecko by położyło 

kredkę „za” zabawką, „przed” zabawką, „na” 

zabawce, „obok” zabawki, „z lewej” strony, „z prawej” 

strony zabawki. 

 Wskazuj dziecku poszczególne obrazki zamieszczone 

poniżej. Dziecko ma za zadanie określić położenie 

chłopca i dziewczynki za pomocą przyimków: „za, w, 

pod, obok” 
 



4.  „Grzeczne słówka” – utrwalenie znajomości 

piosenki, zabawy do piosenki. 
 

Zapraszam Rodziców i dzieci do zabawy przy piosence pt. „Grzeczne 

słówka”. Dzieci razem z Rodzicami wyklaskują i rytmicznie wymawiają 

słowa pierwszej zwrotki i kolejnych oraz refrenu. Próbują samodzielnie 

śpiewać piosenkę 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Br8mcZ6J1Nw 
 
1.Już od taty i od mamy, 
te trzy słowa dobrze znamy, 
które bardzo ważne są dla wszystkich z nas. 
Te magiczne słowa trzy, 
pewnie znasz je także ty, 
używajcie ich na co dzień, proszę was. 
 
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję, 
to zwykle w życiu skutkuje, 
niech dobre więc wychowanie, 
na zawsze z tobą zostanie. (bis) 
 
2.Ludzie dobrze wychowani, 
tak mówiła nasza pani, 
i to prawda, sprawdziliśmy, wierzcie mi, 
te trzy słowa dobrze znają 
i ich ciągle używają,  
więc nie zapominaj o nich także ty. 
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję... 
 
3.Przestaliśmy już być mali,  
więc będziemy nauczali, 
jak używać tych magicznych, pięknych słów. 
Aby świat był dużo lepszy, 
ludzie stali się grzeczniejsi, 
by obyczaj ten zagościł u nas znów. 
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję... 
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