Jaskółeczki w tym tygodniu poznaliśmy różne miejsca kultury: kino, teatr.
Kolejnym miejscem kultury jest muzeum o którym dzisiaj porozmawiamy

1. Jaskółeczki zacznijmy od
rozgrzewki w podskokach”.

ćwiczeń.

Zapraszamy

do

😊

„Rytmicznej

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
2. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza D. Wawiłow „Na wystawie”.

Idę z mamą na wystawę!
To dopiero jest ciekawe!
Piękny pałac, wielka brama...
”To muzeum” – mówi mama.
Nie widziałem ani razu
tylu ludzi i obrazów.
Samych sal ze sto tysięcy,
a obrazów jeszcze więcej!
Co tu jest namalowane?
Czy to człowiek? Czy to dzbanek?
A tu jakaś dziwna plama...
”Piękny obraz” – mówi mama.
A tu gruby pan z gitarą,
co ma wąsy jak makaron...
Jakieś konie depczą ludzi...
Trochę mi się tutaj nudzi.
Mamo, chodź tu! Mamo, zobacz!
To dopiero piękny obraz!
Kwitną kwiaty, słońce świeci,
na ławeczce siedzą dzieci...
Tylko taka brzydka rama...
”To jest okno” – mówi mama.

Porozmawiajcie z rodzicami na temat wiersza:
●
●
●
●
●
●
●

Gdzie szedł chłopiec z mamą?
Jak nazywa się miejsce, w którym możemy zobaczyć wystawę?
Jaką wystawę oglądał chłopiec z mamą?
Jakie obrazy oglądał chłopiec?
Czy bohaterowi wiersza podobało się w muzeum?
Dlaczego nie?
Jaki „obraz” podobał się chłopczykowi?

😊

Kochane Jaskółeczki, czy kiedyś byliście
doświadczenia? Czy podobało się Wam tam?

w

Muzeum?

Jakie

są

Wasze

Kochani, miejsce, w którym możemy zobaczyć wystawę obrazów jednego artysty lub
kilku artystów to galeria. Kochani pamiętajcie, że w języku polskim słowo „galeria” ma
różne znaczenia
Galerią nazywamy również budynek, w którym znajduje się
wystawa dzieł oraz centrum handlowe.

😊

3. Co to jest Muzeum? Czy w muzeum możemy zobaczyć tylko obrazy?
Obejrzycie krótki film edukacyjny „Co to jest muzeum?”

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

Kochani pamiętajcie, że w muzeum nie dotykamy obrazów ani eksponatów.

4. Kochani, wiecie już, że w muzeum możemy zobaczyć nie tylko obrazy.
W Warszawie możecie wybrać się m.in. do:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Muzeum Narodowego
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Etnograficznego
Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawskiej Pragi
Zamku Królewskiego
Muzeum Łazienki Królewskie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek
Muzeum Karykatury
Muzeum Neonów

5. Kochani zapraszamy Was na spacer wirtualny po Muzeum Narodowym w
Warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=S1khQFcC1hE
6. Jak nazywa się artysta, który maluje obrazy?
Zawód malarza przybliży Wam film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=KpV1u3o-6G8

7. Kochani, obejrzyjcie filmik „Kim jest artysta”. Czy potraficie rozpoznać i
nazwać zawody wymienione w filmiku?

https://www.youtube.com/watch?v=gNSWtT6L_Q0

8. Jaskółeczki, wiecie już, że w galerii możemy zobaczyć również rzeźby.
Czym jest rzeźba tego dowiecie się z filmu edukacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg

9. Doświadczenie „Kolorowy świat”.

https://www.youtube.com/watch?v=0VYVOoO1IxY

10. Kochani, w filmie edukacyjnym „Co to jest muzeum?” jest mowa o
Muzeum Skansenie. Z filmu dowiedzieliście się co to jest Skansen,
wiecie już, że spacerując po Skansenie możemy zobaczyć dawne życie
wiejskie. Możemy też spotkać żywe zwierzęta

😊

Zapraszamy Was do zwiedzenia wirtualnego Skansenu w Sierpcu – Muzeum Wsi
Mazowieckiej
https://www.youtube.com/channel/UCk4y2POaJUqYli4vr8CQklA
11. Zabawa ruchowa „Posągi”.

Jaskółeczki zaproście rodziców do waszej ulubionej zabawy

😊

Poruszacie się swobodnie po pokoju. Na hasło „Posąg” wypowiadane przez rodzica
zatrzymujecie się, przyjmujecie dowolną pozę i pozostajecie w niej nieruchomo do
usłyszenia hasła „Dzieci”. Zabawę powtórzcie kilka razy.
12. Zabawa ruchowa „Wesołe instrumenty”.

Kochani jeśli macie w domu instrumenty np. bęben, tamburyn, dzwoneczki zaproście
rodziców do wspólnej zabawy.
Poruszacie się po pokoju w rytm bębenka, kiedy usłyszycie dźwięk tamburyna
wykonujecie przysiad, kiedy usłyszycie dźwięk dzwoneczków podskakujecie.

