
Tematyka tygodnia „Z kulturą za pan brat” 

 
W świecie filmu 

 

1.  „Co to jest film?” – rozmowa kierowana. R. pokazuje dziecku zdjęcie kamery filmowej i 

kadrów ze znanych dzieciom bajek. R. porządkuje wiadomości dzieci i wprowadza 

pojęcie „film animowany, inaczej rysunkowy lub kreskówka”. 

 
2. „Filemon i Bonifacy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat, oglądanie odcinka 

filmu animowanego opowiadającego o przygodach tytułowych bohaterów. 

 

 

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? 

 



 
 

 

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

 
3.  „Kocia muzyka” –dziecko wybiera dowolną piosenkę lub melodię i nuci ją w „kocim 

języku” 

 

4. Zabawy ruchowe: 

 Jak rusza się....?  
Niech dziecko pokazuje (ty też – będzie zabawnie!), jak poruszają się różne zwierzęta: 
kot, słoń, niedźwiedź, sikorka, pies, bocian, wąż itp. Zabawa może mieć postać 

kalamburów: każde z was losuje kartkę z nazwą zwierzęcia i musi bez użycia słów 

pokazać, o jakie zwierzę chodzi. 

 Sznurek parzy, sznurek to ścieżka  
Połóż na podłodze sznurek. Wymyślaj różne sposoby poruszania się z jego 

wykorzystaniem: 

- chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem, 

- przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem, 

- przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę. 

 Zabawy z piłkami 
Jest ich mnóstwo. Oto kilka z nich: 

 Trafianie piłką do pojemnika na pranie, do wiaderka po farbie itp. Rzucajcie prawą, lewą 

o obiema rękami. Można zliczać punkty. 

 Toczenie piłeczki pingpongowej oddechem. Dziecko poruszając się na czworaka dmucha 

w piłeczkę, popychając ją w wyznaczonym kierunku. Celem może być np. wprowadzenie 

i zatrzymanie (oddechem!) piłeczki na kartce papieru. 

 Rzucajcie z dzieckiem do siebie piłkę, jednocześnie podając na głos kolor Piłkę trzeba 

załapać, chyba że rzucający wypowie wybrany wcześniej kolor, np. czerwony. Wtedy nie 

wolno złapać piłki! 

 Podawanie sobie piłki nogami – minifutbol . Dla bezpieczeństwa sprzętów domowych 

lepiej będzie, jeśli piłka nie będzie traciła kontaktu z podłożem. 

 

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


5. Praca plastyczna – „Kot Filemon”. Spróbujcie wykonać kota Filemona na wzór 

przedstawiony na poniższym obrazku. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pokoloruj obrazek  

 

 


