
13. 04.2021 

 

TEMAT DNIA: W ŚWIECIE FILMU. 

Cel: poznanie pojęcia „film animowany” oraz etapów jego powstawania, 

kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości; rozwijanie mowy 

 

Podstawa programowa: 

OBSZAR POZNAWCZY 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia 

głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

3. Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty 

realistyczne od fikcyjnych. 

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w 

prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i 

rozwiązuje zagadki. 

OBSZAR FIZYCZNY 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i 

oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, 

używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (słucham) (mówię, opowiadam) 

 

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? 

 

PYTANIA DO WIERSZA  

• Jak nazywają się bohaterowie wiersza? 

• Jak wygląda Filemon?  

• Jak wygląda Bonifacy? 

•  Co lubią robić koty z wiersza? 

           

ZAPRASZAM DO OBOJRZENIA JEDNEGO ODCINA BAJKI „PRZYGODY KOTA FILEMONA”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjq7_uUIwHo  

 

JESTEŚ CIEKAWY JAK POWSTAJĄ  TWOJE ULUBIONE BAJKI? 

 ZAPRASZAM NA WYCIECZKĘ Z BOHATERAMI NAGRANIA DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK, 

SKĄD DOWIECIE SIĘ JAK POWSTAJĄ FILMY ANIMOWANE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc  

 

 

 

(patrzę, czytam, obserwuję) 

https://www.youtube.com/watch?v=hjq7_uUIwHo
https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc


(koloruję, rysuję, szkicuję)    

 

Dorysuj kotu oczy, nos, buzię i wąsy. Pokoloruj obrazek 

 

 
 

 



POMYSŁ DO WYKORZYSTANIA W DOMU.  

W TYM TYGODNIU POMYSŁ NA DOMOWE WARSZTATY KULINARNE  

 

Warsztaty kulinarne mają wiele zalet – przede wszystkim wpływają na rozwój dziecka, które: 

• poznaje i rozróżnia owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; 
• rozwija swoją kreatywność – szczególnie dobrze widać to podczas przygotowywania 

deserów z owocami i/lub galaretką. Każda przekąska na pewno będzie nieco inna; 
• rozwija zdolności manualne – przelewa, przesypuje, miesza różne składniki ze sobą; 
• uczy się czerpania przyjemności z gotowania – zabiegani rodzice nie zawsze mają 

czas przekazać dzieciom, że wspólne spędzanie czasu w kuchni naprawdę może 
sprawiać mnóstwo frajdy; 

• uczy się planowania sobie pracy i współpracy z innymi; 
• doskonali matematykę – np. poprzez odliczanie liczby potrzebnych owoców. 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

GOFRY – kilkulatki ( i nie tylko!) je uwielbiają. Mogą stać się atrakcją 
nie tylko wakacyjnych podróży, ale i… pobytu w domu. Potrzebna 
będzie jednak sprawdzona gofrownica. 

Potrzebne będą: 0,5 kg mąki, 5 jaj, ½ kostki margaryny, 1 proszek do pieczenia, 
2,5 szkl. wody; do dekoracji: owoce, cukier puder lub bita śmietana. 

Sposób wykonania: rozpuść margarynę i dodawaj po kolei składniki. Na końcu 
dodaj ubitą pianę z 5 białek.  

( ZDJĘCIE POGLĄDOWE)  

 



 

 

 

 

 

 
 

 


