
DATA: WTOREK  13.04.2021 

TEMAT DNIA: W świecie filmu 

KOCHANE ŻABKI:) 

Zaczynamy od zabawy ruchowej:) 

1. Ojciec Wirgiliusz sł. i muz. tradycyjne Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje 

,a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. Hejże dzieci! Hejże ha! Róbcie 

wszystko to co ja! (x2) Podczas trwania piosenki dzieci spacerują po obwodzie 

koła. Po zatrzymaniu muzyki dzieci stoją twarzą do ojca Wirgiliusza -R. dziecko 

powtarza ruch po rodzicu np. tupanie, klaskanie itp.  

2. „Filemon i Bonifacy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat, oglądanie 

odcinka filmu animowanego opowiadającego o przygodach tytułowych 

bohaterów. 

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? R. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Jak nazywają się 

bohaterowie wiersza? Jak wygląda Filemon? Jak wygląda Bonifacy? Co lubią 

robić koty z wiersza? Następnie pokazuje dzieciom ilustracje obu kotów z bajki 

„Przygody kota Filemona” oraz zaprasza je do obejrzenia jednego jej odcinka. 

Po obejrzeniu filmu R pyta dzieci, czy rozpoznały bohaterów z bajki, i prosi o 

opowiedzenie ich przygód 



 

https://www.youtube.com/watch?v=hjq7_uUIwHo 

PROPOZYCJA ZABAW NA POPOŁUDNIE 

3. „Tworzymy swój film” – zabawa kreatywna. R. proponuje dzieciom 

nakręcenie filmu przedstawiającego scenę z dowolnej zabawy dziecka R. jest 

reżyserem i kamerzystą. Po nakręceniu krótkiego filmu dzieci go oglądają 

wspólnie z rodzicami. 

4. "Bonifacy i Filemon"- bajkowe puzzle- dziecko układa pocięty na części 

obrazek Bonifacego i Filemona. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjq7_uUIwHo


 

 

Po owocnej nauce zapraszamy na świeże powietrze należy się Wam długi spacer 

z rodzicami a może rower?:) 

Pozdrawiamy 

Wasze Panie Beata i Paulina:) 

 


