
Środa 07.04.2021 

Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat 

Temat dnia: W kinie 

 

Dzień dobry Elfy! 

To już kolejny dzień naszej pracy w domu. Jak się czujecie? Może napiszecie 

kilka słów o tym jak spędzacie czas w domu? 

Dziś przenosimy się do kina. Popatrzcie na zdjęcia i przypomnijcie sobie jak 

wygląda sala kinowa. 

Na samym dole jest biały ekran, na którym wyświetlane są filmy. Naprzeciwko 

ekranu stoją fotele kinowe. Jeden obok drugiego ustawione w rzędach pod górę, 

żeby nikt nie zasłaniał sobie ekranu. Każdy fotel i każdy rząd jest ponumerowany, 

żeby łatwo było znaleźć miejsce, które wybraliśmy sobie. I jest wskazane na bilecie.  

Czy ktoś z Was był już kiedyś w kinie? Jeśli tak, przypomnijcie sobie jak tam było. 

Czy jasno czy ciemno, Głośno czy cicho? Jakie mieliście wrażenia podczas seansu 

filmowego?  

 

 

Przykładowy bilet do kina 

 

 



 

 



 

 

 

Elfiki zapraszam od ćwiczeń. Rozruszajcie się przy pogodnej gimnastyce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

Już po ćwiczeniach? To teraz proszę usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersza pt.          

„W kinie”- autor nieznany.  

Zastanówcie się nad zachowaniem Jasia. 

 

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. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


Potem czas na popijanie,  

puszek z sykiem otwieranie,  

tupot nóg i głośne śmiechy,  

ależ Jasio miał uciechę!  

 

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. 

 

Porozmawiajcie proszę z rodzicami na temat zachowania Jasia. 

- Gdzie co sobotę chodził Jaś? 

- Co on tam robił? 

- Czy zachowywał się właściwie? Dlaczego? 

- Co wydarzyło się pewnej soboty? 

- Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 

- Jak myślicie jak Jaś zachował się podczas kolejnej wizyty w kinie?  

 

Wyszukałam dla Was film, w którym dzieci mówią o zasadach zachowania się w 

kinie, operze, teatrze. Zapraszam do obejrzenia go. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpkLqDcC3cw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpkLqDcC3cw


Teraz już wiecie jak należy zachować się w kinie, teatrze, operze. Więc, żeby 

utrwalić sobie te zasady wykonajcie plakat, który będzie je przedstawiał. Technika 

dowolna. Możecie użyć kredek, farb; może to być wyklejone gotowymi elementami 

znalezionymi w internecie lub techniką mieszaną.  

Proszę rodziców o zdjęcia prac i przesłanie ich na maila. Dziękuję. 

 

 Przed nami ostatnie zadanie na dziś. Proszę dzieci o nazwanie obrazków i 

wskazanie tych, w których na początku wyrazu słyszycie głoskę F. Młodsze dzieci 

nazywają obrazki i dzielą wyrazy na sylaby 
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To wszystko na dziś. 

Do jutra, 

Pani Ania   


