
Dzień dobry :) 

Weekend za nami – mam nadzieję, że jesteś wypoczęty i gotów do pracy.

W tym tygodniu wzbogacisz swoją wiedzę o kulturze i różnych jej formach. 

Zaczynamy!

1. Czym jest kultura?

Zastanów się przez chwilę i spróbuj opowiedzieć co rozumiesz pod tym pojęciem, a następnie 

porównaj swoją wypowiedź z definicją poniżej: 

Kultura:

– w odniesieniu do zachowania – używanie zwrotów grzecznościowych, pomaganie sobie 

nawzajem, odpowiednie zachowywanie się w różnych miejscach (np. w bibliotece, 

tramwaju, kościele itp.)

– w odniesieniu do miejsc i instytucji – np. kino, teatr, muzeum, filharmonia, galeria sztuki

itp.

2. Gdzie szukać kultury?

Przyjrzyj się ilustracją i odpowiedz na pytania:

– Co to za miejsce?
– W jakim celu je odwiedzamy?
– Jak należy się w nim zachowywać?

Filharmonia 
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3. „Kornelia i Stefan” - rozmowa o szacunku na podstawie opowiadania.

Wysłuchaj uważnie opowiadania i odpowiedz na pytania.



– dokąd rodzice zabrali Kornelkę?
– Dlaczego na początku dziewczynka była niezadowolona?
– Jak zachowywała się Kornelka w muzeum?
– Czego dowiedziała się podczas zwiedzania?
– Co musimy robić, by za wiele lat jakieś inne dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądały 

dzisiejsze zabawki?
– Co lub kogo jeszcze trzeba szanować?
– Co to jest szacunek?
– Jak można okazać, że się kogoś szanuje?

4. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Dyrygent”

Weź do ręki batutę (mogą nią być np. kredki) i słuchając utworu A. Vivaldiego Wiosna wciel się w 

rolę dyrygenta.

link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

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


5. Karty pracy cz. 4 str. 2 – 3.

6. Zwierzęta w teatrze.

Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.

– Która pacynka stoi pomiędzy krową i świnką?
– Która z pacynek jest czwarta w kolejności licząc od prawej strony?
– Która z pacynek jest druga w kolejności licząc od lewej strony?
– Która pacynka jest najmniejsza?
– Jakie pacynki stoją obok krowy?

Na dziś to już wszystko, do jutra!:) 


