
Tematyka kompleksowa : Z kulturą za pan brat. 

 

15.04.2021   czwartek 

Temat dnia :     Kultura przy stole 

 

Dzień dobry kochane „Puchatki” 

 

 
1. Dzień dobry. Poruszajcie się na początek  . 

Perlice - Tiki Tiki Room 

https://youtu.be/UP-ctUE4DHo 

 

2. „Kwoka” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy. 

 

Kwoka 

Jan Brzechwa 

 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

– Grunt – to dobre wychowanie! 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

– Widział kto takiego osła?! 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka, gniewna i surowa, 

Zawołała: – A to krowa! 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

– Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia! 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka, wściekła, 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: – Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno… Wszyscy się wynoście! 

No i poszli sobie goście. 

https://youtu.be/UP-ctUE4DHo


Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. R. zadaje pytania:  

- Co postanowiła zrobić pewna kwoka?  

- Kogo zaprosiła?  

Jak zachowywali się goście?  

Jak zachowywała się kwoka?  

Czy ta kwoka była dobrze wychowana? 

 

4.  „Przyjmujemy gości” – zabawa dydaktyczna.  

 

R. pyta dzieci, czy wiedzą, jak prawidłowo zorganizować przyjęcie.  

Dzieci odpowiadają i wspólnie określają, o czym należy pamiętać, przygotowując 

przyjęcie. 

 

 

5. „Umiejętnie jeść to sztuka” – zabawa słownikowa. 

 

Rodzic zadaje pytanie:  Jak należy zachować się przy stole 

 Omawiamy   z dziećmi sposób nakrycia do stołu, ułożenia sztućców,  

sposobu posługiwania się sztućcami. 

Dzieci wspólnie podają zasady zachowania się przy stole. Można się umówić , że w dniu 

dzisiejszym stół do obiadu przygotowuje dziecko . 

 

 

6.  „W restauracji” – zabawa dydaktyczna. R czyta  dzieciom zdania, zaś one określają, 

czy to jest prawda, czy fałsz. 

 

– W restauracji można krzyczeć i piszczeć. 

– Restauracja to miejsce, w którym rodzeństwo może się szarpać. 

– W restauracji jesteśmy dla wszystkich mili i uprzejmi. 

– W restauracji spokojnie czekamy na nasz posiłek. 

– Zawsze dziękujemy za podany posiłek. 

– Gdy nam coś nie smakuje, to chrząkamy i pokazujemy język. 

– Nawet jak nam coś nie smakuje, zachowujemy się kulturalnie. 

– W restauracji możemy biegać między stolikami. 

– Jeżeli w restauracji jest kącik dla dzieci, to możemy tam się grzecznie bawić. 

 

7. Utrwalenie piosenki   „Grzeczne słówka”  

 

https://youtu.be/N_i0vUxaEvw  

 
 

8.  Praca w  kartach pracy : 

 

5 latki -KP4.7–8 – wycinanie obrazków, układanie historyjki obrazkowej, budowanie 

wypowiedzi. -KP4. S.9-  Praca w KP4.9 – liczenie wyrazów w zdaniu, głosek w wyrazach. 

Omówienie obrazków. Rozwijanie słuchu fonematycznego. 

https://youtu.be/N_i0vUxaEvw


 

 

6 latki - 6. Praca z KP4.2–3 – wypowiedzi na temat ilustracji, budowanie zdań poprawnych 

gramatycznie, czytanie globalne. 

Planeta dzieci –czytanie i pisanie - Praca z CziP61 – wodzenie palcem po śladzie liter f, F, 

pisanie w tunelu, pisanie liter po śladzie, po kropkach i samodzielnie, pisanie po śladzie 

krótkich zdań. 

Praca z CziP62 – odszukiwanie liter f, F w tekście, łączenie takich samych sylab, czytanie 

tekstu. 

 

 

Kochani pamiętamy , to Wy  dzisiaj nakrywacie stół do obiadu , kolacji . 

 

 

Miłego dnia życzę , pani Jagoda 


