
Temat: W galerii malarskiej. 

 

 
 

1.Zaśpiewanie piosenki “Boggie Woggie” 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

Boogie boogie woogie 

Do przodu prawą rękę daj 

Do tyłu prawą rękę daj 

Do przodu prawą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą rękę daj 

Do tyłu lewą rękę daj 

Do przodu lewą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu prawą nogę daj 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Do przodu prawą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

Do przodu lewą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

 
 

2.Wysłuchanie czytanego przez Rodzica opowiadania Maciejki Mazan Idziemy do 

muzeum!. 

 

Maciejka Mazan 

“Idziemy do muzeum!” 

– Gdzie znajdujemy obrazy? – spytała pani. 

Trochę nas zaskoczyła, bo nie wiedzieliśmy, że obrazy się zgubiły. Ale skoro się  

zgubiły, to pewnie można je znaleźć w Biurze Rzeczy Znalezionych i tak właśnie  

odpowiedzieliśmy.  

Ale pani nie była zadowolona z naszej odpowiedzi. Okazało się, że chciała wiedzieć,  

gdzie można zobaczyć obrazy. 

– W internecie – powiedzieliśmy. 

Ale pani dalej nie była zadowolona i powiedziała, że w internecie są tylko zdjęcia  

obrazów. A prawdziwe obrazy są…? 

– U mnie w domu. Wiszą na ścianie – oznajmiła Sylwia i tak pewnie było, bo ona ma  



strasznie duży dom z wieloma rzeczami w środku.  

No, ale nasza pani ciągle nie była całkiem zadowolona z tej odpowiedzi i wyjaśniła,  

że niektóre obrazy być może i wiszą w domu Sylwii, ale najwięcej najpiękniejszych  

obrazów jest w muzeum albo galerii sztuki. I że pani właśnie nas zabiera na wycieczkę  

do muzeum, gdzie znajdują się najpiękniejsze obrazy w mieście. 

Wszyscy się ucieszyliśmy i tylko Sylwia powiedziała, że to się jeszcze zobaczy, czy te  

obrazy takie najpiękniejsze, bo u niej w domu jest taki obraz z winogronami na talerzu  

i ona nie sądzi, żeby istniało coś piękniejszego. 

Muzeum to dużo sal, w których wiszą same obrazy. Myśleliśmy, że to oglądanie  

będzie bardzo nudne, ale nie było, bo każdy obraz jest o czymś innym. Na jednym było  

morze w czasie burzy z tonącym okrętem – pani powiedziała, że taki obraz to pejzaż  

marynistyczny. Na drugim – pole z drzewami. To też był pejzaż, tylko zwyczajny. Było  

dużo obrazów, na których widać było jakiegoś pana albo panią, a czasem nawet dziecko.  

Pani powiedziała, że taki obraz nazywa się portret. W jednej sali oprócz obrazów stały  

jeszcze takie kamienne postaci albo głowy z ramionami. Pani wyjaśniła, że to są rzeźby.  

I w końcu doszliśmy do sali, w której wisiały same obrazy z winogronami:  

na talerzu, na stole albo na wielkiej górze innych owoców. 

– No, coś takiego… – powiedziała Sylwia. Pani wytłumaczyła nam, że taki obraz, na 

którym są same przedmioty albo jedzenie, albo kwiaty, nazywa się „martwa natura”, 

ale żebyśmy się nie niepokoili, bo „martwa” to znaczy, że to, co jest na obrazie, jest 

nieruchome. – To znaczy, że na przykład mógłbym namalować piłkę i to byłaby martwa 

natura – powiedział Marcinek, który jest bardzo mądry i od razu wszystko rozumie. – 

No chyba raczej nie – zawołał Jacek, który może nie jest taki mądry, jak Marcinek, ale 

na piłce to on się zna. – Bo piłka się rusza, i to bardzo! – Ale nie sama z siebie – odparł 

Marcinek. – Piłka się rusza, bo ty ją kopiesz albo rzucasz! – I jak wam się podobały 

obrazy? – spytała pani, kiedy już przeszliśmy przez wszystkie sale. Wszyscy powiedzieli, 

że bardzo. Nawe Sylwia, która przyznała, że jej obraz jest owszem, bardzo piękny, ale 

na tych w muzeum jest zdecydowanie więcej winogron, no więc muzeum wygrywa. Na 

razie. A od tego mówienia o winogronach zrobiliśmy się bardzo głodni, więc wróciliśmy 

na obiad do przedszkola. 

 

3.Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania: Gdzie można obejrzeć 

obrazy? Co znajdowało się w muzeum, do którego poszły dzieci? Jakie rodzaje obrazów 

widziały dzieci?. 

 



 
 

4.Zabawa “Bystre oko”. Bierzemy bogato ilustrowaną książeczkę z domowej 

biblioteczki. Następnie siadamy przy stole i otwieramy szeroko tak, by osoba siedząca 

obok dobrze wszystko widziała. Wymyślamy sobie konkurencję np. Kto pierwszy 

znajdzie. (i tu coś co się faktycznie może pojawić na kartach książki np. kwiatek, 

grzybek). 

 

 
 

5.Wykonanie karty pracy dla chętnych. 


