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                                                  SZCZĘŚĆ BOŻE! 

                                                     WITAM KOCHANE POZIOMKI! 

 

 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Z KULTURĄ  ZA PAN BRAT 

TEMAT: W KINIE 

CELE OGÓLNE: 

 kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury 

osobistej;  

 nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w 

miejscach publicznych, 

 rozwijanie słownika czynnego;  

 nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu 

codziennym; 

 

I. MODLITWA- ZDROWAŚ MARYJO 

II. EDUMUZ- Buty Basi 

 

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

 

III.  Ćwiczenia usprawniające funkcję oddechową: 

Proszę wybrać po kilka przykładów i ćwiczyć z dzieckiem 1 -2 razy dziennie po 

kilka minut. 

 Dmuchanie na płomień świeczki, zapałkę tak, by ugasić płomień 

 Dmuchanie na płomień świecy tak, by płomień wyginał się w różne 

strony, ale nie zgasł 

 Dmuchanie piórek, wacików, lekkich przedmiotów, chrupek 

 Dmuchanie baniek mydlanych 

https://www.youtube.com/watch?v=BsUGYvBZRuU
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 Unoszenie słomką lekkich przedmiotów, wacików, chrupek i 

utrzymywanie w powietrzu przez pewien czas 

 Picie napoi przez słomkę 

 Dmuchanie piłeczki styropianowej 

 Wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami 

 Dmuchanie na cienką, dużą chustę, nałożoną na głowę i twarz dziecka 

,,duch’’ 

 Dmuchanie powietrza przez słomkę do wody 

 Nadmuchiwanie baloników 

 Dmuchanie, chuchanie na lusterko 

 

III. „W kinie” – słuchanie wiersza. 

W kinie -Autor nieznany

 

Piegowaty Jaś z Radzynia co sobotę szedł do kina. 

Co sobotę wszyscy w kinie mieli dość Jasiowych minek. 

Bo ten piegowaty chłopak wszystko robił tam na opak, 

głośno gadał, jadł, szeleścił, ze sześć paczek chrupek zmieścił. 

Potem czas na popijanie, puszek z sykiem otwieranie, 

tupot nóg i głośne śmiechy, ależ Jasio miał uciechę! 
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Jaś się dziwił, że dziewczyna żadna nie chce z nim do kina. 

A koledzy też nie chcieli, widząc Jasia osłupieli… 

Pewnej soboty bez jego wiedzy usiedli za nim jego koledzy, 

jedli i pili głośno chrząkając, i Jasiowi w fotel często stukając. 

Jasia Pieguska złość już rozsadza! 

A widzisz Jasiu, jak to przeszkadza… 

„cicho” – wyszeptał – „film oglądajcie…” 

I w oglądaniu nie przeszkadzajcie. 

 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic  zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: 

 Gdzie co sobotę chodził Jaś? Co on tam robił?  

 Czy to było właściwe zachowanie?  

 Co się stało pewnej soboty?  

 Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 

 

 „Jak należy kulturalnie zachować się w kinie?” – zabawa 

dydaktyczna.  

Rodzic mówi zdania, dziecko ma określić, czy to jest właściwe, czy też 

niewłaściwe zachowanie. Dziecko ma uzasadnić, dlaczego tak myśli.  

Przykładowe zdania:  

 W kinie jemy chipsy i głośno szeleścimy torebkami; 

 W kinie spokojnie oglądamy film, nie komentując sytuacji;  

 W kinie kładziemy nogi na fotel sąsiada, bo tak jest nam wygodnie 

siedzieć;  

 W kinie siadamy wygodnie, ale tak, aby nikomu nie przeszkadzać;  

 W kinie jemy i pijemy, głośno chrząkając. 
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 widownia 

 

 

 kasa 

 

 bilet 
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 IV. „W fotelu kinowym” – zabawa słuchowa 

 Rodzic  prosi, aby dziecko wygodnie usiadło jak w fotelu kinowym i aby 

podało nazwę przedmiotów przedstawionych na obrazkach.  

Następnie dziecko liczy sylaby w poszczególnych słowach, wskazuje głoskę na 

początku, na końcu wyrazu. 

fotel,  

    foka, 



Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                                                                             
w Białymstoku, ul. Dobra 1A 

 

6 
 

   fortepian, 

   fontanna,  

  farby 
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 flaming 

 firanka 

 flet 
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 „Coś na f ” – zabawa spostrzegawcza.  

Dziecko podaje nazwy przedmiotów znajdujących się w domu. 

Za pomocą gestodźwięków (klaskania, tupania) określają, czy w danym słowie 

występuje głoska f. 

 

 „Zatrzymujemy film” – zabawa ruchowa.  

Dziecko poruszają się po domu według rytmu podanego  przez rodzica.  

Podczas przerwy w muzyce staje nieruchomo – jak zatrzymana klatka filmu.  

 

 „Nasze ulubione filmy” – odgrywanie scenek dramowych. 

Rodzic z dzieckiem improwizują dialogi inspirowane filmami, 

a pozostali członkowie rodziny zgadują, z jakiego filmu pochodzi scenka. 

 

 Układanie zdań z użyciem podanego wyrazu (rzeczownika) i 

pytań pomocniczych.  

Rodzic podaje wyraz głoskami, np.: k-i-n-o. Dziecko łączy głoski i wypowiada 

wyraz: kino. Następnie dziecko układa zdanie (pytanie) z tym słowem. 

Przykładowe wyrazy i pytania: 

ekran – Co możemy zobaczyć na ekranie? 

kino – Na jaki film chciałbyś pojechać do kina? 

aktor – Jak się nazywa twój ulubiony aktor? 

bilet – Gdzie można kupić bilet do kina? 

POZDRAWIAM  P. ALINA 
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Pokoloruj literkę „F”, możesz zrobić kuleczki z bibuły lub z 

plasteliny 
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POKOLORUJ LITERKĘ „F” i  „f” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


