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TEMAT DNIA: W KINIE

I „Do kina” – opowieść ruchowa. Rodzic mówi: Zapraszam was na wyprawę do 
kina. Rodzic  opowiada, a dzieci ilustrują treść ruchem: 
Idziemy do kina (maszerują w kole). Przechodzimy przez przejście dla pieszych 
(podnoszą jedną rękę w górę). Teraz musimy stanąć w kolejce i kupić bilet (ustawiają 
się w linii, podają „pieniądze”, kiwają głową na znak podziękowania). Kupmy 
przekąski (ustawiają się ponownie w linii, masują brzuch). Jesteśmy już coraz bliżej, 
po cichu wejdźmy do sali (skradają się na paluszkach), odszukajmy miejsce 
(rozglądają się na boki). Jest! Siadamy w fotelu (siad skrzyżny, plecy wyprostowane), 
bo właśnie zaczyna się seans (plecy wyprostowane). Film bardzo nam się podobał! 
(uśmiechają się), ale czas wracać do domu (wstają i rozchodzą się w różne strony 
sali). Zabawę powtarzamy.

II  „Jak zachowuję się w kinie” – Rodzic czyta dziecku zasady kulturalnego 
zachowania się w kinie. Dziecko stara się zapamiętać jak najwięcej zasad. Następnie, 
Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę: Dlaczego tak ważne jest kulturalne 
zachowywanie się? Co dzieje się, gdy nie przestrzegamy ustalonych zasad? 

TAK zachowuję się w kinie:

•Przychodzę na czas.
•Zajmuję miejsce, które mam zaznaczone na bilecie.
•Nogi i ubrania trzymam przy sobie, tak by nie przeszkadzać innym.
•Jeśli coś mówię, komentuję – to bardzo cicho.
•Jem i piję, nie mlaskając i nie siorbiąc.
•Wyciszam dzwonek telefonu. Jeśli muszę go użyć, porozmawiać, wychodzę przed 
salę.
•Papierki i inne śmieci wyrzucam po seansie do kosza.

Tak NIE zachowuję się w kinie:

•Przepycham się na swoje miejsce tyłem do siedzących.
•Głośno rozmawiam, ciągle komentuję to, co widzę na ekranie.
•Rzucam papierkami i popcornem.
•Zostawiam śmieci na podłodze lub siedzeniu.
•Pstrykam fotki i kręcę filmiki.
•Szeleszczę, czym tylko mogę.



•Wychodzę często z sali i zmieniam miejsca

III „Na miejsca” – zabawa orientacyjno -porządkowa – dziecko biega po pokoju 
w rytm dowolnej, skocznej piosenki. Kiedy Rodzic ścisza muzykę, zadaniem 
dziecka jest jak najszybsze zajęcia miejsca w siadzie skrzyżnym. 

IV „Jak powstaje film?” - obejrzenie prezentacji nt. powstawania filmu
https://www.youtube.com/watch?v=s4XU6REirxc

KARTY PRACY DLA CHĘTNYCH: KP2.25, KP2.26

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

I „Niedźwiadek” - krótka zabawa relaksacyjno-wyciszająca
https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g

II „Połącz takie same obrazki” - ćwiczenie doskonalące spostrzegawczość.

III „Mój dzień” - zabawa do piosenki, ilustrowanie słów za pomocą gestów.
https://www.youtube.com/watch?v=vXUC732gqKo 

Pozdrawiamy,
Nauczycielki gr. XIII :) 
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