
 

Propozycje zadań i zabaw do wykonania w domu 

 

ŚRODA 14.04.2021 

Blok tematyczny: Z kulturą za pan brat 

Temat zajęć: W teatrze. 

1.Po co jest teatr 

Joanna Kulmowa  

Ta drabina to schody do nieba, 

a ta miska pod schodami to księżyc. 

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 

A z garnków są hełmy rycerzy. 

Ale kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr. 

A teatr jest po to,  

Żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu zamyśleniu,  

w zachwycie. 

I już zawsze w misce księżyc wiedzieć…   

 

Rozmowa na temat utworu. R. zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: O jakim miejscu opowiada wiersz? Co 

niezwykłego dzieje się w teatrze ? Po co jest teatr? 

 

2. Wykonanie zadań w Kartach Pracy 4 :Prosimy wykonać zadania ze strony 5 i Książeczka z lisem –zeszyt 
grafomotoryczny strona 61. 
 

       

 

. 

     Czwartek 15.04.2021 

Blok tematyczny: Z kulturą za pan brat 

Temat zajęć: Na koncercie  

 

 

 

Grzeczne słówka 

sł. Agnieszka Galica, muz. Danuta i Karol Jagiełłowie  

 

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) 

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… 

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… 

 

 R. rozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki. 

Proszę wykonać zadanie z książeczki nr 4 str. 6 

 

     Piątek 16.04.2021 

Blok tematyczny: Z kulturą za pan brat 

Temat zajęć: W muzeum 

 

Co to jest muzeum? 

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

 

Proszę o wykonanie zadania : książeczka z lisem , zeszyt grafomotoryczny str. 62 

 

 

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

