
Zadania do wykonania 27.04 – 30.04.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA Teatr 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania zadania 

+ załączniki do E-

maila w formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Teatr” – 

załącznik nr 1 

 Film edukacyjny „Jak powstaje teatr”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-
0&t=51s 

 Ćwiczenia dykcyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozwiązywanie zagadek, załącznik nr 2 

 

 Karty pracy cz. 4 s 11,12,13 

 Książka s. 74,75 

 Wprowadzenie litery „H” małej i wielkiej, 

drukowanej i pisanej.  Oglądanie filmów – linki: 

Wprowadzenie litery „h”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0 
Pisownia litery „h”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uao31w-WMMw 
Piosenki z literką  „H”– link: 
 - https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s 
 - https://www.youtube.com/watch?v=vtymVPdwi6U 

 

 

Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. 

Oglądanie filmu edukacyjnego  

 

 

 

Prawidłowe wymawianie zdań dotyczących różnych postaci z 

baśni: 

Kot w butach lubił łowić ryby. 

Śnieżka połknęła kawałek jabłka, które utknęło jej w przełyku. 

Kopciuszek był bardzo uczynną dziewczynką. 

Smok Wawelski mieszkał w jamie pod Wawelem. 

Czerwony ludek to krasnoludki. 

Straszne straszydło mieszkało w strasznym zamku. 

Rozwiązywanie czytanych przez rodzica zagadek 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

Praca z książką 

Pokaz prawidłowego kreślenia liter „H”, „h”. Kreślenie liter 

„H”, „h” w powietrzu, na podłodze przez dziecko 

Oglądanie filmów edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Uao31w-WMMw
https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s
https://www.youtube.com/watch?v=vtymVPdwi6U


2.   Zabawy w porównywanie wzrostu – „Kto jest wyższy? Kto 
jest niższy? 

 Wskaż na obrazku: kto jest wyższy, kto niższy, kto jest 
tego samego wzrostu – załącznik nr 3 
 
 
 

 

 Uzupełnij tabelkę według wzoru – załącznik nr 4 

 Połącz rysunki kwiatów od najmniejszego do 

największego – załącznik nr 5 

 Karta pracy cz. 4 s. 14, 15, 16, 17 

 Rytmiczna rozgrzewka – „ Dźwięki wysokie i niskie 

w podskokach” link: 
             https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

 

Pytania do dzieci: 

- Kto na ogół jest wyższy – król czy królowa? 

- Czy Calineczka była wysoka? 

- Pokaż mi jaki/a jesteś wysoki/a. (dziecko prostouje się i staje 

na palcach) 

- Pokaż mi jaki/a jesteś niski/a. (dziecko w przysiadzie, 

opuszcza głowę) 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

 

 

 

Zabawa przy muzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

 

Zdjęcie/skan kart 

Zdjęcie/skan kart 

3.   

 Nauka piosenki „Dziwna chatka”, sł. A. Wacławski, 

muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz 

Tekst piosenki w załączniku nr 6, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4LowCtGKPc 

 Ćwiczenia ruchowe „Duży i mały skok”– link: 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 2 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-
4&t=130s 

 Karty pracy cz. 4, s. 18, 19 

 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Powtarzanie tekstu piosenki za rodzicem. Próby śpiewania 

refrenu piosenki przez dziecko. 

 

Zabawy przy muzyce 

 

 

Propozycje ćwiczeń dla dziecka 

 

 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą rodzica, kart pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan kart 

4.   Teatrzyk kukiełkowy - „Jaś i Małgosia” J. Brzechwa - 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk 

 Praca plastyczna „Mój teatrzyk”  - załącznik nr 7 

 

 Teatrzyk cieni. Wszystko zaczyna się od przedszkola, 

film: 
https://www.youtube.com/watch?v=t4IFBIIyoTA 

Oglądanie przedstawienia teatralnego.  

Praca plastyczna -  

Narysuj wybraną scenę z obejrzanego przedstawienia 

teatralnego, możesz użyć załącznika nr 7, bądź samemu 

narysować scenę teatralną. 

Oglądanie filmu. Spróbujcie stworzyć wspólnie z dziećmi 

teatrzyk cieni, może uda się Wam ułożyć jakąś opowieść 

teatralną. Miłej zabawy 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 
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Załącznik nr 1. 

Wiersz J. Koczanowskiej „Teatr” 

Teatr to miejsce jest niezwykłe, 

zaczarowana każda chwila, 

kurtyna w górę się unosi 

i przedstawienie rozpoczyna. 

Na scenie dzieją się historie 

wesołe, smutne, zagadkowe, 

można do kraju baśni trafić 

i poznać światy całkiem nowe. 

Można się wzruszyć, rozweselić, 

nauczyć wielu mądrych rzeczy, 

uważnie patrzeć, pilnie słuchać, 

ciekawym być i bardzo grzecznym. 

 

 

Załącznik nr 2 

Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kaputrek) 

Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę? (Teatr) 

Jaka to dziewczynka pracowita była, a na wielkim balu bucik zostawiła? (Kopciuszek) 

Choć nie są żywe, widzowie im brawa biją. Występują w teatrze, chętnie na nie popatrzę. (kukiełki) 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Załącznik nr 4 



 

Załącznik nr 5 



 

Załącznik nr 6 



Piosenka „Dziwna chatka”, sł. A. Wacławski, muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz 

 

I. Stała w lesie dziwna chatka, 

niezwykle bajkowa, 

bo nie była murowana, 

tylko piernikowa. 

       Ref.: Daszek z marcepanu, 

       a ściany z cukierków, 

       komin z czekolady, 

       a okna z wafelków. (bis) 

II. Kto w tym domku może mieszkać? 

Chyba Baba-Jaga! 

Może się poczęstujemy, 

ale czy wypada? 

       Ref.: Daszek z marcepanu... 

III. Nagle drzwi się otworzyły, 

wyszła starsza pani, 

zamiast ciastek dała dzieciom 

jogurt z malinami! 

        Ref.: Daszek z marcepanu... (bis) 

 

Załącznik nr 7 Praca plastyczna 

 



 


