
Wtorek - 13 kwietnia 

TEMAT DNIA: W świecie filmu 

Kochane dzieci, podczas dzisiejszych zajęć zapraszamy was do świata filmu i bajek 

animowanych.  

 Pogodne ćwiczenia w podskokach na rozgrzewkę  

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE  

 Wprowadzenie do tematu: prezentujemy dziecku zdjęcia kamery filmowej. 

Przeprowadzamy krótką pogadankę na temat „Co to jest film, jak powstaje, kim są 

aktorzy oraz jakie narzędzia są niezbędne przy produkcji filmu” . Chętne dzieci mogą 

obejrzeć film edukacyjny pt „Jak powstaje film”. 

 Film edukacyjny dla dzieci „Jak powstaje film” 

https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc 

 

 

Zdjęcia kamer zapożyczone ze stron 

dekowizja.pl oraz 

wirtualnemedia.pl 
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https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc


 Wiersz 

Filemon i Bonifacy 

Urszula Machcińska 

 

Tu są uszka, tam ogonek. 

Proszę: oto Filemonek. 

Prawie cały jak śnieg biały. 

Taki śliczny kotek mały. 

Dzieci lubią tego kotka. 

Chce go głaskać, kto go spotka. 

Jest tam jeszcze Bonifacy. 

Czuje się jak w kociej pracy. 

Filemona wciąż pilnuje, 

Bo ten cały czas figluje. 

Bonifacy ma futerko 

Całe lśniące jak lusterko. 

Lubi mięsko, ciepłe mleczko, 

Kocią karmę i jajeczko. 

Odwiedź kiedyś koty oba. 

Każdy z nich Ci łapkę poda. 

Chyba, że będą zmęczone. 

Może miały trudny dzionek? 

Rozmowa na temat treści wiersza 

-Jak nazywają się bohaterowie wiersza? 



-Jak wygląda Filemon? Jak wygląda Bonifacy?  

-Co lubią robić koty z wiersza?  

Po wysłuchaniu wiersza pokazujemy dziecku ilustrację obu kotów z bajki „Przygody kota 

Filemona” oraz zapraszamy je do obejrzenia jednego odcinka. 

W serwisie youtube znajdą Państwo filmy animowane przedstawiające przygody bohaterów z 

wierszyka. 

https://www.youtube.com/results?search_query=filemon+i+bonifacy+ 

 Kot- pomysły na prace plastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=5RQTTR7t8oA 

https://www.youtube.com/watch?v=eza0NaSHEzk 

 

 Karty pracy- wyszukiwanie różnic między obrazkami ( ćwiczenia analizy i syntezy 

wzrokowej) 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/ 

 

KĄCIK DLA RODZICA: analiza i synteza wzrokowa 

 

Na poniższej stronie znajdą Państwo kilka informacji na temat czym jest analiza i synteza 

wzrokowa, jaki ma wpływ na rozwój dziecka i gotowość szkolną, oraz pomysły na ćwiczenia  

wspomagające rozwój analizy i syntezy wzrokowej od najmłodszych lat.  

 

https://gadamdorzeczy.pl/2018/09/11/patrzy-ale-nie-widzi-czyli-analiza-i-synteza-wzrokowa/ 

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zajęć 😊 

 

Opracowanie: Małgorzata Strażewska 

                       Agata Godlewska 
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