
Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

Drodzy Rodzice 
w tym tygodniu dzieci poznają co to znaczy być kulturalnym, co to 

jest kino, teatr, filharmonia, muzeum i jak należy zachowywać się 
w tych  miejscach.  
Zachęcam do zapoznania się z moimi propozycjami spędzenia 
czasu z dzieckiem, w taki sposób, by mogło poznać powyższe 
zagadnienia.  

 Co to znaczy być kulturalnym? – poznajemy nową 
wartość (załącznik nr 1) 

 "Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci" Grzegorz 
Kasdepke audiobook czyta Leszek Filipowicz - 
https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY – 
rozmowa kierowana na podstawie usłyszanego tekstu. 

Dlaczego babcia Joasia wstydziła się za Kubę i Bubę? 
Jak powinny zachować się dzieci:  
- prosząc o autograf 
- będąc na obiedzie u pana Waldemara 
- wybierając ubiór do szkoły, na chrzciny, do teatru 
- gdy ktoś częstuje ich słodyczami   

 Magiczne słowa – nabywanie umiejętności dotyczących 
używania zwrotów grzecznościowych w życiu 
codziennym 

Piosenki mówiące o magicznych słowach oraz w jakich sytuacjach 
je wypowiadamy: Trzy ważne słowa – Proszę, dziękuję, 
przepraszam. Świat Lolo.  https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ 
Jakie zachowania są kulturalne: Mała Orkiestra Dni Naszych. 
Piosenka bardzo kulturalna. 
https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA 

Rozmowa na temat kulturalnego zachowania w różnych 
sytuacjach. Rodzic przedstawia różne sytuacje, a dziecko mówi, 
jakie kulturalne (magiczne) słowa należy użyć: 
Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu?  
Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola?  
Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu?  
Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko?  

Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem? 
Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy?  
Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę,  
żeby poinformować o czymś ważnym? itp… 

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY
https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA


Można przygotować tabliczki z wyrazami proszę, dziękuję, 
przepraszam, które dziecko podnosi udzielając odpowiedzi.  
W ten sposób uczy się czytać globalnie dane wyrazy. 

 Zabawy ruchowe – doskonalenie koordynacji ruchowej, 

rozwijanie wielu grup mięśniowych  
– „Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna 
Rodzic włącza muzykę, w rytm której dziecko się porusza,  
na pauzę (lub hasło muzeum) dziecko przyjmuje rolę posągu, 
rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w muzeum. 
Zabawę powtarzamy kilka razy (muzyka: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o ) 
– „Aktorzy” – zabawa naśladowcza 
Dziecko obserwuje ruchy dorosłych, następnie staje się aktorem  
i  próbuje je odwzorować. Wersja trudniejsza: Kalambury – 
dziecko pokazuje bohatera bajki, a rodzic odgaduje. 
– „Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu 
Dziecko leży na brzuchu, opierając głowę na dłoniach, złożonych 
jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! unosi głowę  
i ramiona nad podłogę. Dłońmi stuka przed sobą o podłogę – 
grając na bębenku. Po chwili wraca do pozycji wyjściowej. 
Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy  

– „Balet i inne tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki 
Rodzic daje dziecku wstążkę (lub kawałek bibuły, szalik, apaszkę) 
i włącza muzykę. Dziecko porusza się w rytm muzyki – tańcząc 
własny układ ze wstążką. Wykonuje obszerne ruchy ramionami, 
krążenia, wymachy, ruchy rąk w nadgarstkach itp. Rodzic ćwiczy 
razem z dzieckiem, inspirując je i aktywizując. Zabawa trwa 2–3 
minuty. (muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-
AY7E ) 

 KINO 

- W kinie – rozmowa kierowana, na podstawie posiadanych 
informacji, zaaranżowanej sytuacji.  
Przygotowujemy seans filmowy (włączamy bajkę) opowiadamy 
dziecku jak należy zachowywać się w kinie.  

- W fotelu kinowym – zabawa słuchowa, poznajemy głoskę „F” 
Dziecko siada wygodnie, jak w fotelu kinowym, rodzic wypowiada 
słowa zaczynające się na głoskę f. Dzieci dzielą wyrazy na sylaby, 

liczą sylaby w poszczególnych słowach, wskazują głoskę  
na początku.  
słowa: fotel, foka, farby, fontanna, fala, fabryka, fasola, futro, 

flaming, frytki, fortepian, fajka (karty pracy cz.4 str. 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E
https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E


„Coś na f ” – zabawa spostrzegawcza. Dzieci podają nazwy 
przedmiotów znajdujących się w pobliżu na głoskę „F”. 

 TEATR 

- W teatrze – rozmowa kierowana  
Rozmowę o teatrze można zacząć po wysłuchaniu piosenki  
lub obejrzeniu bajki. Dziecko powinno wiedzieć co to jest: scena, 
widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy. 
Piosenka przedstawiająca poszczególny elementy teatru: 
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ  
Przedstawienie teatralne dla dzieci, z którego dowiemy się z czego 
składa się teatr oraz poznamy historię balonika (Dlaczego balonik 
pękł? – co to jest duma?).  
Teatrzyk „Balonik”. wierszedladzieci.pl  
https://www.youtube.com/watch?v=XLO6EcRW7HQ  
Zachęcam również do obejrzenia spektaklu teatralnego  
pt. „Szalony koszyk Wielkanocny” autorstwa Grzegorza Śmiałka, 
przygotowanego przez instruktorki GOK Leśna Podlaska: 
https://www.youtube.com/watch?v=IoGGaBr7GEQ  

- zabawa matematyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej, 
przeliczanie elementów, odzwierciedlanie liczby za pomocą 

symboli (karty pracy cz.4 str. 5) 

- Kukiełka z łyżki drewnianej – zabawa plastyczna.  
Pracę rozpocznijmy od rozmowy, iż w teatrze aktor wykorzystuje 
również pacynki, kukiełki, własne dłonie oraz różne rekwizyty.  
Do wykonania kukiełki potrzebujemy: drewnianą łyżkę, włóczkę, 
kokardki, klej, bibułę, ścinki tkanin, folię samoprzylepną, drut 
kreatywny, nożyczki. Dziecko ozdabia drewniane łyżki tak, aby 
powstały postaci – doklejają włosy, elementy twarzy, ubranie, 
tworzą ręce.  
Propozycje wykonania kukiełek na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4  
https://www.youtube.com/watch?v=o_ALbo2e02c  

- Zabawa w teatr – zabawy dowolne z wykorzystaniem zrobionych 
kukiełek. 

 NA KONCERCIE 
- Fenek w Filharmonii Narodowej – film edukacyjny o filharmonii 

https://www.youtube.com/watch?v=_UPw8M02JaI  
*posłuchajmy bajki o Felki i o ciszy 
*co robi cisza w muzyce, czy jest potrzebna? 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=XLO6EcRW7HQ
https://www.youtube.com/watch?v=IoGGaBr7GEQ
https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4
https://www.youtube.com/watch?v=o_ALbo2e02c
https://www.youtube.com/watch?v=_UPw8M02JaI


*posłuchajmy utworu „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego  
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej (dzieci układają się 
wygodnie, a ich dłonie tańczą jak dłonie dyrygenta )  
*porozmawiajmy o instrumentach, które widzieliśmy i słyszeliśmy 
w filmie 
* porozmawiajmy o tym jak wygląda filharmonia (orkiestra, scena, 
dyrygent, widownia) oraz jak należy się zachowywać w filharmonii 

(kinie, teatrze) (karty pracy cz.4 str. 2-3) 
*zagrajmy z dziećmi utwór Johna Cage 4’33 - wsłuchajmy się  
w ciszę na 4 minuty 33 sekundy i porozmawiajmy o tym,  
co usłyszeliśmy 
*powtórzmy jakie słowa znamy na głoskę F – fenek, filharmonia, 
fotel… 

- Jaki to instrument? – zagadki słuchowe. Rozwijanie percepcji 
słuchowej, słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów 
muzycznych 
Razem z dzieckiem posłuchajcie 10 zagadek, nazwy  
instrumentów dziecko niech podzieli na sylaby i wskaże ile jest 
sylab w danym słowie 
https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM&list=RDFwk
AnAZo_zM&start_radio=1&t=82  

(karty pracy cz.4 str. 6 - gitara pianino perkusja) 

 MUZEUM  

- Wycieczka do muzeum – rozmowa kierowana 
Co to jest muzeum? Ewelina Topolewska -  
https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs  

Na podstawie dobranocki „Krecik” poznamy co możemy zobaczyć  
w Muzeum Dobranocek. Przyjemnego oglądania: Wirtualna Noc 
Muzeów 2020 – Wystawa „Wyprawy z Krecikiem” 
https://www.youtube.com/watch?v=F6xNtn8NDBc&t=137s  

Przypomnijmy o zasadach kulturalnego zachowania się  
w obiektach użyteczności publicznej. 

- „Co gromadzimy w muzeum?” – zabawa słownikowa 
muzeum to miejsce, w którym są gromadzone i prezentowane 
różne przedmioty. Muzeum to również np.: skanseny, muzea 
pałacowe, izby pamięci, centra kulturalne, muzea wirtualne. 
Dziecko powinno poznać odpowiedź na pytanie: Dlaczego 

gromadzimy różne rzeczy i pokazujemy je na wystawach?  
(odp. w muzeum zdobywamy wiedzę o przeszłości) 

Przyjemnej zabawy Powodzenia  
  

https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM&list=RDFwkAnAZo_zM&start_radio=1&t=82
https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM&list=RDFwkAnAZo_zM&start_radio=1&t=82
https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs
https://www.youtube.com/watch?v=F6xNtn8NDBc&t=137s


Załącznik 1 

KULTURA to ogół zachowań przyjętych za właściwe w danej 
grupie społecznej. To zbiór zasad przekazywany z pokolenia  
na pokolenie i praktykowany przez członków grupy, który jest 
ważnym elementem tożsamości grupowej.  

Dzieci uczą się kultury poprzez: 

 obserwację i naśladowanie dorosłych oraz rówieśników  

 omawianie z dzieckiem prawidłowych zachowań 

 stosowanie w życiu codziennym kulturalnego słownictwa: 
mówienie „dzień dobry”, „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” 

 poznanie zasad savoir-vivre’u w różnych sytuacjach  

 używanie właściwego słownictwa, dotrzymywanie słowa  
i dbałość o swój wygląd 

 uczestnictwo w charakterystycznych dla grupy wydarzeniach 
(np. w świętach)  

 poznawanie kultury kraju, w którym mieszkają: sztukę, 
tradycję, sposoby zachowania, a także uczestnictwo w niej 

 poznanie takich miejsc jak: kino, teatr, muzeum, 
filharmonia, koncerty  

Wprowadzeniem w świat kultury jest nauka savoir-vivre’u  
w każdej sytuacji dnia codziennego podczas: wspólnych rozmów, 
spożywania posiłków, odwiedzin bliskich, oglądania wspólnie 
bajek, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki … 

Idealną naturalną sytuacją, by nauczyć dzieci wielu 
zachowań kulturalnych jest spożywanie wspólnie posiłków. 
Dziecko poznaje zasady savoir-vivre’u dotyczące: nakrycia stołu, 
ułożenia sztućców, posługiwania się nimi,  prawidłowej postawy 
ciała przy stole,  spożywania posiłków – prawidłowe rzucie  
i połykanie pokarmów, rozmowy przy stole – nie za głośne, bez 
pokarmu w ustach, odnoszenia się do siebie z szacunkiem, 
wypowiadanie się w sposób zrozumiały dla innych, odpowiadanie 
na pytania, stosowanie zwrotów grzecznościowych, słuchanie 
rozmówcy, nie przerywanie wypowiedzi, czekanie na swoją kolej, 
używane słów proszę, przeprasza, dziękuję.  


