
DLA „ŻABEK” 

Temat dnia: Wizyta w galerii. 

 

Cele: 

• Wdrażanie do uważnego słuchania utworu.  

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.  

• Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. 

 

I. Wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan „Grzesiek w galerii”.  

 

Dziś mama powiedziała, że pójdziemy do galerii i Grzesiek się ucieszył, bo miał 

nadzieję, że kupimy ciastka. Ale mama wyjaśniła, że to nie taka galeria i zaprowadziła nas do 

takiego budynku, gdzie wisiały same obrazy.  

Mój brat się zdenerwował.  

– To ja zrezygnowałem z meczu z chłopakami, żeby oglądać jakieś obrazki? – spytał.  

– To są dzieła sztuki – odparła mama. – A sztuka jest bardzo ważna, bo ma na nas wpływ: 

zmienia nas i wzbogaca. Na przykład ten portret.  

Okazało się, że portret to taki obraz, na którym jest pan albo pani. Albo dziecko.  

Ale Grzesiek popatrzył i oznajmił, że to dzieło sztuki go wcale nie wzbogaciło, a ten pan         

z obrazu ma nos jak kartofel, a włosy jak makaron.  

Muszę tu wyjaśnić, że kiedy Grzesiek nie gra w piłkę, to je. Jedzenie jest dla niego tak ważne, 

jak sztuka dla mamy.  

Potem mama pokazała nam obraz, na którym było namalowane pole i drzewa.  

– To jest pejzaż – wyjaśniła.  

– Taki pejzaż to ja mam za oknem – burknął Grzesiek, nadal obrażony. I chciał powiedzieć 

coś jeszcze, ale zobaczył obraz z winogronami, jabłkami i całym pieczonym kurczakiem.  

– To jest martwa natura – powiedziała mama.  

Grzesiek nie odpowiedział, bo stał z otwartymi ustami. A potem przełknął ślinę i spytał, co 

będzie na obiad.  

– Oho, zdaje się, że sztuka już cię zmieniła – zauważyła mama.  

– Możliwe – mruknął Grzesiek. – Ale wcale nie czuję się wzbogacony. Przeciwnie! Czuję, że 

w moim życiu bardzo brakuje pieczonego kurczaka.  

I dlatego na obiad był kurczak. I to, jak powiedziała mama, był najlepszy dowód na to, że 

sztuka ma wpływ na człowieka! 

 

• Rozmowa na temat treści opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania: Dokąd 

wybrała się mama z dziećmi? Co przedstawiały obrazy? Co znajduje się na portrecie? 

Co może znajdować się na pejzażu? Co może być na obrazie przedstawiającym 

martwą naturę? Jakie obrazy podobają wam się najbardziej: pejzaże, portrety czy 

martwa natura? Czy macie swój ulubiony obraz? 

 

II. Zabawa „Czym się różnią te pejzaże?” – doskonalenie spostrzegawczości.  

Rodzic pokazuje dziecku  2 pejzaże przedstawiające ten sam typ krajobrazu, np.: góry, las, 

morze. Dziecko porównuje ilustracje i wskazuje różnice: porę roku, porę dnia, ilość 

roślinności, obecność lub brak zabudowań itp. 



             
 

III. Praca plastyczna „Pejzaż z wyobraźni”.  

Rodzic  przypomina dziecku, jakim rodzajem obrazu jest pejzaż. Mówi: A teraz zamknij oczy 

i wyobraź sobie, że możesz pojechać w dowolne miejsce na Ziemi. Właśnie tam dotarłeś. Co 

widzisz wokół siebie? Dziecko opisuje krajobraz, jaki widzi w swojej wyobraźni. Potem 

maluje akwarelami pejzaż, jaki sobie wyobraziło.  

 

IV. Swobodne pląsy przy piosence 
TANIEC ZYGZAK – WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

