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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

                             WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE! 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Z KULTURĄ  ZA PAN BRAT 

TEMAT: W MUZEUM 

CELE OGÓLNE: 

• kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury,  

w tym kultury osobistej;  

• poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa; 

• rozwijanie słownika czynnego;  

• nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów  

grzecznościowych w życiu codziennym; 

I. MODLITWA- ZDROWAŚ MARYJO 

II. EDUMUZ –KRZYŻOWANIE 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E 

 

III. Wesoła Zabawa - Radosne Melodie Dla Dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

 

 Zatańcz tak, jak ja 

- prowadzący wykonuje swobodne ruchy do dowolnej muzyki. Dziecko 

ruchy rodzica dokładnie naśladuje. Pamiętamy, że na początku są to proste 

gesty , potem stopniowo je komplikujemy. 

  

 Improwizacja kierowana "Poruszamy się jak..." 

Dziecko porusza się swobodnie w rytm tanecznej muzyki. Kiedy usłyszy 

hasło prowadzącego zmienia sposób poruszania się na podany przez rodzica 

np.: kangury, ślimak, tak, jakby podłoga była gorącym piaskiem, jak 

sprężyny, jak obrażone lub szczęśliwe dziecko. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
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 Taniec przyklejaniec 

 - zabawa dla całej rodziny. W zabawie tej dziecko z rodzicem tańczą do 

ulubionej muzyki przyklejony różnymi częściami ciała. Rodzic, co jakiś 

czas wymienia inne części ciała i przykleja z dzieckiem. 

 

IV. „Tutaj znajdziesz dawne zbroje, 

tarcze, miecze oraz zwoje 

dzbanki, kości, znaleziska, 

co pochodzą z wykopaliska. 

Obcy tutaj wiatru szum, 

bo to jest...”  

 

                               MUZEUM  

 

 

Muzeum to instytucja gromadząca zbiory z różnych dziedzin sztuki, 

kultury, nauki i techniki. 

 Co gromadzimy w muzeum? 

 Dlaczego gromadzimy różne rzeczy i pokazujemy je na wystawach? 

Rodzic kieruje rozmową w taki sposób, aby dziecko zrozumiało, że muzeum 

zdobywamy wiedzę o przeszłości.  

W każdym muzeum  są gromadzone i prezentowane inne przedmioty, 

eksponaty (przedmioty codziennego użytku, które dawniej były 

wykorzystywane, a teraz wyglądają zupełnie inaczej). 

ZADADY ZACHOWANIA SIĘ W MUZEUM 

 Należy słuchać przewodnika lub osoby nadzorującej. 

 Nie należy dotykać eksponatów bez pozwolenia. 

 Nie należy rozmawiać, tylko zachować całkowitą ciszę. 

 Nie należy biegać po muzeum. 

 Znane muzea w Polsce  
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Muzeum Narodowe w Warszawie 

Muzeum Śląskie w Katowicach 

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 

Muzeum Karykatury w Warszawie 

Narodowe Muzeum Sztuki w Łodzi 

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach 

Muzeum Farmacji w Krakowie 

 Znane muzea na świecie  

Luwr w Paryżu Muzeum Żydowskie w Berlinie 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Istambule 

Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie 

Centre Georges Pompidou w Paryżu 

Muzeum Archeologiczne w Iraklionie na Krecie 

ZAPRASZAM NA KRÓTKĄ 

WYCIECZKĘ  DO MUZEUM 

 

 Muzeum Historyczne w Białymstoku 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb0eL2uD3Pg 

 Studzianka: Muzeum Wsi Podlaskiej 

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

 

 

 

CO JESZCZE MOŻEMY ZOBACZYĆ W MUZEUM? 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb0eL2uD3Pg
https://www.youtube.com/watch?v=ZjPAWYtNylg
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Zabawa w prawdę i fałsz  

Zadaniem dziecka  jest stwierdzenie, które zdania są prawdziwe, a które 

fałszywe . Rodzic sprawdza poprawność odpowiedzi. 

1. Muzeum jest miejscem, w którym gromadzone są różne przedmioty, 

które mają wartość historyczną lub artystyczną.(P) 

2. Przedmioty, które oglądamy w muzeum – np. ubrania, dokumenty, 

monety – nazywamy eksponatami. (P) 

3. Eksponaty z muzeum możemy zabrać ze sobą do domu, ponieważ są one 

dobrem wspólnym. (F) 

4. Jednym z zadań muzeum jest ukazanie kultury danego narodu. (P) 

5. Muzea w Polsce są otwarte we wszystkie dni tygodnia. (F) 

6. Istnieją różne rodzaje muzeów: muzea malarstwa, ale także np. muzea 

samochodów, zabawek czy zegarów. (P) 

7. Zadaniem muzeum jest edukacja – przebywając w muzeum, zdobywamy 

wiedzę. (P) 

8. W muzeum organizowane są wystawy, które trwają tylko przez jakiś 

czas. (P) 

9. W muzeum nie możemy zadawać pytań. (F) 

10. W muzeum powinniśmy zachowywać się cicho, aby nie przeszkadzać 

innym w zwiedzaniu. (P) 

 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza „Ołówek malarza” 

 – zabawa w parach. Jedna osoba z pary jest malarzem, druga ołówkiem 

malarza. Malarz wyciągniętą ręką powoli rysuje  np. z boku na bok, z góry 

na dół, stawia kropki, maluje wzorki, itp. Druga osoba z pary stoi 

swobodnie i całym ciałem odwzorowuje ruchy, jakie wykonuje malarz, 

bacznie go obserwując. Jest to zabawa na wyobraźnię, pomysłowość, 

rozwija również elastyczność ciała. 

POZDRAWIAM P. ALINA 


