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Grupa „Motylki” 
 

ŚRODA  -  14.04.2021r. – temat dnia: „Na wystawie” 

 

 „Dzieło sztuki na wystawie” – zabawa ruchowa.  

Dziecko tańczy do dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic mówi, 

jaka rzeźba jest na wystawie, a dziecko zamienia się w posąg przyjmując 

odpowiednią pozę. Może nastąpić zamiana ról. 

 

 „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne. 

- Kleksy – potrzebna będzie kartka i farby 

Dziecko składa kartkę na pół i ją otwiera. Na jednej z połówek kartki 

upuszcza kilka kropel zabarwionej wody z pędzelka. Następnie zgina 

ponownie kartkę i mocno pracuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda 

efekty, opowiada o tym, co powstało, co kleks przypomina, nadaje swojej 

pracy tytuł. Na koniec rodzic zadaje pytanie: co zaobserwowałaś/eś? Jeśli 

dziecko nie wie, należy je naprowadzić, aby samodzielnie doszło do tego, 

że prawa strona wygląda tak samo jak lewa. 

- „Symetryczne obrazki” -  potrzebne będą 3 symetryczne kształty wycięte 

z kartki: np. serce, choinka, okno, tulipan, balon, miś oraz lusterko.  

Dziecko składa kształty i sprawdza, czy lewa strona jest odbiciem prawej, 

upewnia się, przykładając do zgiętego kształtu lusterko. Następnie wśród 

przedmiotów w pokoju szukają 3 takie rzeczy, które są symetryczne (po 

znalezieniu następuje sprawdzenie, przyłożenie lusterka do przedmiotu w 

odpowiednim miejscu). 

 

 „Lustrzane odbicie” – karta pracy (książka „Planeta dzieci 4. Karty”, s. 

6). (Zdjęcie wykonanej karty pracy proszę wysłać do mnie) 

 

 „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa. 

Dziecko ruchem ilustruje opowiadanie:  

Pewnego dnia dzieci z przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. 

Założyły buty (naśladują zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i 

zapinanie kurtek) i czapki (naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały 

na przystanek autobusowy (maszerują w rytmie podanym przez rodzica). 

Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, wsiadły do 
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niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki 

trucht), ale co jakiś czas zatrzymywał się na różnych przystankach 

(zatrzymują się na przerwę w rytmie). Gdy dojechały na miejsce, wysiadły 

z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i weszły do muzeum 

(pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na 

wieszakach (naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród 

eksponatów (kroki w bardzo wolnym tempie), z uwagą im się przyglądały 

(mocne skręty głowy w prawo i lewo) i podziwiały (ruchy głową w 

kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko zobaczyły, 

założyły kurtki i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek 

(marsz), wsiadły do autobusu (3 kroki z wysokim unoszeniem kolan) i 

szybko pojechały w drogę powrotną (bieg w szybkim tempie). Wysiadły 

(trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do 

przedszkola/szkoły (marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują 

czynności), zmęczone położyły się na dywanie (leżenie na plecach i 4 

głębokie wdechy i wydechy) 

 

 „Wiosenna wystawa” – wysłuchanie opowiadania B. Gawrońskiej,  

rozmowa na temat jego treści (po wysłuchaniu opowiadania należy 

wytłumaczyć niezrozumiałe wyrazy i zwroty, potem dziecko odpowiada na 

pytania: Dokąd poszedł Ignaś z mamą i siostrą? Jakie eksponaty oglądał? 

Co wydarzyło się na wystawie? Co to jest wystawa? Czy w przedszkolu 

jest wystawa, a jeśli tak, to gdzie? Jak należy się zachowywać na wystawie 

lub w innym miejscu publicznym, czyli taki, do którego przychodzi wiele 

osób, np. w kinie, teatrze, muzeum?) 

Wiosenna wystawa  

Beata Gawrońska  

 

Ignacy mieszkał w bloku z rodzicami i starszą siostrą Marcelą. 

Właśnie zaczynała się wiosna. Chłopiec bardzo lubił, gdy robiło się coraz 

cieplej, trawa zaczynała zielenieć, a drzewa nie były już szarobrązowe, bo 

na gałęziach pojawiała się zieleń – znak, że za chwilę z pąków rozwiną się 

liście. Chłopiec nie mógł się już doczekać, kiedy w skrzynce na balkonie 

zobaczy pierwsze wio- senne kwiaty. Cebulki posadzili z mamą jesienią, a 

on – choć dobrze wiedział, że zimą nic tam nie wyrośnie – i tak od czasu 

do czasu sprawdzał, czy może pojawił się choć malutki kiełek. 

Pewnego dnia Marcela wpadła jak bomba do domu.  
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– Jutro w hali obok naszego bloku będzie można oglądać wiosenną 

wystawę – zawołała od progu. – Czy będę mogła się tam wybrać? – 

Spojrzała na mamę.  

– Oczywiście – odpowiedziała mama. – Pójdziemy wszyscy.  

Ignacy aż klasnął z radości, tak spodobał mu się pomysł tej 

wycieczki. Chłopiec był już kilka razy na wystawach. Wiedział, że ogląda 

się na nich różne rzeczy nazywane eksponatami, które są poustawiane tak, 

by każdy je dobrze widział, i mają etykietki z nazwami. Widział obrazy, 

rzeźby, a nawet dziwaczne meble, którymi zachwycała się mama, choć 

krzesło wcale nie przypominało krzesła, tylko jakby korzeń drzewa.  

Następnego dnia wstał wcześnie rano, wyszykował się i nawet 

przygotował dla wszystkich kanapki, byleby tylko jak najszybciej 

wyruszyć.  

– No, szybciej, szybciej – pospieszał Marcelę, która w skupieniu 

chrupała paprykę.  

Gdy w końcu wyszli z domu i dotarli do hali, zrobiło się pięknie, 

kolorowo i wiosennie. Na olbrzymich stołach i na podłodze nie wiadomo 

skąd pojawiła się trawa, a obok stały tulipany w tysiącach kolorów, 

hiacynty, żonkile, narcyzy i inne kwiaty, których Ignaś nie znał. W 

powietrzu unosił się cudny zapach. Nagle Ignacy zobaczył dwoje dzieci, 

które wbiegły na trawę i zerwały kilka tulipanów. Na szczęście jakiś pan, 

chyba ich tata, szybko je do siebie przywołał. Przykucnął i patrząc im 

prosto w oczy, zdecydowanym głosem coś tłumaczył. Ignacy domyślił się, 

o czym mówił – przecież na wystawie nie wolno dotykać eksponatów, a już 

na pewno nie można ich niszczyć. Służą do oglądania i podziwiania przez 

wszystkich.  

– Zobacz – pokazał Marceli – obok wejścia jest stoisko, na którym 

można kupić takie same kwiaty i zabrać do domu. Nie wiem, po co te dzieci 

je zrywały…  

Marcela chciała coś odpowiedzieć, ale jej uwagę odwróciły 

najpiękniejsze narcyzy, jakie w życiu widziała. Pobiegła szybko w tamtym 

kierunku, a Ignacy za nią.  

Mama, Marcela i Ignacy bardzo długo chodzili jeszcze po terenie 

wystawy i podziwiali wystawione kompozycje. Na szczęście już nikt nie 

próbował dotykać czy zrywać kwiatów.  
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– Bardzo dobrze się dziś zachowywaliście – pochwaliła mama. – W 

nagrodę możecie sobie wybrać po jednej doniczce z kwiatkiem na stoisku 

handlowym.  

Ignaś wybrał piękne żółte tulipany, które kojarzyły mu się z ciepłym 

wiosennym słońcem. Marcela wprost nie posiadała się z radości, że może 

zabrać do domu narcyzy, które tak ją zachwyciły. 

Gdy rodzina opuściła wystawę, Ignacy zauważył, że dwoje dzieci, 

który wcześniej zrywały tulipany, także niesie po doniczce z kwiatami. I – 

co najważniejsze – obchodzi się z nimi bardzo ostrożnie i z szacunkiem. 

„Chyba rozmowa z tatą pomogła” – pomyślał.  

Po powrocie do domu Ignaś postawił doniczkę z tulipanami na 

parapecie i pielęgnował je codziennie. A po kilku dniach pojawiły się też 

hiacynty w skrzynkach na balkonie. Teraz było już pewne, że nadeszła 

wiosna. 

 

 „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczna. (Zdjęcie wykonanej karty pracy 

proszę wysłać do mnie) 

Dziecko wybiera jeden rodzaj kwiatu, który chce zrobić. 

- Hiacynt (potrzebna będzie niebieska kartka a4, fioletowa kartka, zielona 

kartka, klej nożyczki) 

Dziecko tnie fioletową kartkę na paski. Każdy pasek sklejają w kółko. Na 

wyciętym przez dziecko owalu o kolorze fioletowym naklejają kółka jedno 

obok drugiego w różne strony. Z zielonej kartki wycina pasek – powstanie 

łodyżka. Pozostałą część zielonej kartki składa na pół i wycina kształt liścia 

– powstają liście. Na niebieskiej kartce łączą wszystkie elementy, 

doklejając do łodygi kwiat i liście. Na koniec komponują trawę i tło. 

- Tulipan (potrzebna będzie niebieska kartka a4, żółta lub czerwona kartka, 

zielona kartka, klej, nożyczki) 

 Dziecko od szablonu odrysowuje kształt kropli – będą potrzebne 3 krople. 

Dwie z nich składa na pół, wzdłuż osi symetrii. Z zielonej kartki wycina 

pasek – powstaje łodyżka. Pozostałą część zielonej kartki składa na pół i 

wycina kształt liści – powstają liście. Na niebieskiej kartce łączą wszystkie 

elementy, do łodygi doklejają liście, najpierw niezłożoną kroplę ostrym 

końcem do góry, na tą kroplę naklejają dwie pozostałe tak, by stykały się 

na dole i rozchodziły się na boki. Na koniec komponują trawę i tło. 
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