
13.04.2021 
Jaskółki! Dzisiaj opowiemy sobie trochę o kinie😊 
Temat zapewne każdemu z nas znany i lubiany. Dobrze o tym wiemy, sami 
przecież wielokrotnie robiliśmy w naszej Sali „przedszkolne kino” i świetnie 

spędzaliśmy czas. Pamiętacie? 😊 
 

1. Zagadka! O czym mowa dzieciaki? 
 
Krzesła w rzędzie ustawione. 
Wszyscy patrzą w jedną stronę. 
A tam ściana – biała, płaska, 
pokazuje świat w obrazkach. 
 
 

2. „W kinie” – rodzic czyta, dziecko słucha wiersza. 
W kinie 

Autor nieznany 
Piegowaty Jaś z Radzynia 
co sobotę szedł do kina. 

Co sobotę wszyscy w kinie 
mieli dość Jasiowych minek. 
Bo ten piegowaty chłopak 

wszystko robił tam na opak, 
głośno gadał, jadł, szeleścił, 

ze sześć paczek chrupek zmieścił. 
Potem czas na popijanie, 

puszek z sykiem otwieranie, 
tupot nóg i głośne śmiechy, 

ależ Jasio miał uciechę! 
Jaś się dziwił, że dziewczyna 

żadna nie chce z nim do kina. 
A koledzy też nie chcieli, 
widząc Jasia osłupieli… 

Pewnej soboty bez jego wiedzy 
usiedli za nim jego koledzy, 
jedli i pili głośno chrząkając, 

i Jasiowi w fotel często stukając. 
Jasia Pieguska złość już rozsadza! 

A widzisz Jasiu, jak to przeszkadza… 



„cicho” – wyszeptał – „film oglądajcie…” 
I w oglądaniu nie przeszkadzajcie. 

 
Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: Gdzie 
co sobotę chodził Jaś? Co on tam robił? Czy to było właściwe zachowanie? Co 
się stało pewnej soboty? Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 
 

3. „Jak należy kulturalnie zachować się w kinie?” – zabawa dydaktyczna. 
Rodzic mówi zdania, dziecko ma za zadanie określić, czy to jest właściwe, 
czy też niewłaściwe zachowanie. Dziecko powinno uzasadnić, dlaczego 
tak myśli.  
Przykładowe zdania:  
-W kinie jemy chipsy i głośno szeleścimy torebkami;  
-W kinie spokojnie oglądamy film, nie komentując sytuacji;  
-W kinie kładziemy nogi na fotel sąsiada, bo tak jest nam wygodnie 
siedzieć;  
-W kinie siadamy wygodnie, ale tak, aby nikomu nie przeszkadzać;  
-W kinie jemy i pijemy, głośno chrząkając. 
 
 

4.  „W fotelu kinowym” – zabawa. Rodzic prosi, aby dziecko wygodnie 
usiadło jak w fotelu kinowym i aby opowiedziało jakie przedmioty kojarzą 
mu się z kinem, co znajduje się w kinie, czy kino ma zapach? Dziecko 
może opowiedzieć o swoim ulubionym filmie jaki widziało w kinie. Można 

mieć przy tym zamknięte oczy 😊 
 

5. „Zatrzymujemy film” – zabawa ruchowa. Dziecko poruszają się po 
pokoju w rytm wybranej wspólnie z rodzicem muzyki. Podczas przerwy w 
muzyce staje nieruchomo – jak zatrzymana klatka filmu. Zadaniem 
rodzica jest oczywiście zatrzymywanie muzyki oraz sprawdzanie czy 
dziecko na pewno stoi nieruchomo.  
 

 
6. „Plakat do mojego ulubionego filmu” – zabawa plastyczna.  Potrzebne 

materiały: kartka formatu A3, kredki pastele, ołówki, mazaki. Dziecko 
rysuje postacie (postać) ze swojego ulubionego filmu, rodzic może 
pomóc w napisaniu nazwy filmu na kartce. 

  
7. „Muzyka filmowa” – rozwiązywanie zagadek słuchowych. Rodzic 

przygotowuje fragmenty muzyki z różnych bajek (np. za pomocą 



youtube). Zadaniem dziecka jest odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą te 
fragmenty muzyki.  
 

8. Na koniec proponujemy wspólne odsłuchanie pięknej piosenki 
Mieczysława Fogga „W małym kinie” i zapoznanie z piosenką oraz z 

autorem utworu swoich pociech 😊  
Poniżej link oraz tekst utworu.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZMDQ1tPSZI 
 

Tekst 
Mieliśmy pójść do kina 
Wybacz, nie pójdę dziś 

W mroku zasiądę do pianina 
W przeszłość pobiegnie myśl 

Małe kino 
Czy pamiętasz małe, nieme kino? 

Na ekranie Rudolf Valentino 
A w zacisznej loży Ty i ja 

Na ekranie 
On ją kocha i umiera dla niej 

My wierzymy, bośmy zakochani 
Dla nas to jest prawda, a nie gra 

To jakby o nas był film 
Więc my wpatrzeni 
Ach, jak wzruszeni 

Miłością swą 
W małym ki nie 

Nikt już nie gra dzisiaj na pianinie 
Nie ma już seansów w małym ki nie 

W małym, niemym ki nie "Petit Trianon" 
Nic tak nie przypomina 

Dawnych, odległych chwil 
Jak muzyczka z niemego kina 

Rzewna jak stary film 
Małe kino 

Czy pamiętasz małe, nieme kino? 
Na ekranie Rudolf Valentino 

A w zacisznej loży Ty i ja 
Na ekranie 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMDQ1tPSZI


On ją kocha i umiera dla niej 
My wierzymy, bośmy zakochani 
Dla nas to jest prawda, a nie gra 

To jakby o nas był film 
Więc my wpatrzeni 
Ach, jak wzruszeni 

Miłością swą 
W małym ki ni 

Nikt już nie gra dzisiaj na pianinie 
Nie ma już seansów w małym ki nie 

W małym, niemym ki nie "Petit Trianon" 
 

A może uda Wam się namówić rodziców na wspólny wieczór filmowy i popcorn 

dla tych co lubią?? Będzie jak w prawdziwym kinie 😊 
 

Całusy dla Was Jaskółki :****** 
 
 

 


