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15.04.2021r ( czwartek) 

TEMAT ZAJĘĆ  NA DZISIEJSZY DZIEŃ: W muzeum. 

 



1.  Rozwiąż  zagadkę.  

 

„Tutaj znajdziesz dawne zbroje, 

tarcze, miecze oraz zwoje 

dzbanki, kości, znaleziska, 

co pochodzą z wykopaliska. 

Obcy tutaj wiatru szum, 

bo to jest...” 

 

MUZEUM 
 

2. Posłuchaj wiersza i odpowiedz co zapamiętałeś, co można zobaczyć 

w muzeum o którym mowa w wierszu? 

Mariusz Szwonder  „ Muzeum z różnościami” 

To najdziwniejsze muzeum na świecie. 

Przeróżne rzeczy ujrzeć możecie. 

Dużo ich tutaj – z tego wynika, 

że dobrze będzie mieć przewodnika. 

A więc pomocą uprzejmie służę, 

zapraszam dalej, nie stójmy dłużej. 

Niech wejdą wszyscy – dorośli, mali – 

do muzealnej największej sali. 

Eksponat pierwszy będzie bombowy: 

w tym urządzeniu łaty od krowy 

prędko zmieniają się w brodę kozy, 

a wykałaczki w wysokie brzozy.                                                                                            

Stoi przed wami też urządzenie, 

co robi dziurki na zamówienie 

do obwarzanków oraz do sera; 

stare skarpety dziurawi nieraz. 

A ta maszyna brudna jest cała, 



bo kurz na książki produkowała. 

Następna za to bardzo się klei – 

bez niej bałwanów byśmy nie mieli, 

bo stąd jest klej do śniegu lepienia. 

W sali kolejnej tapczan dla lenia: 

jest połączony z dużą lodówką, 

by wypoczynek nie był głodówką. 

Jest oczywiście też coś dla śpiochów: 

budzik, co strzela grochem po trochu. 

Za przymierzalnię ta sala służy 

różnych ogonów: małych i dużych. 

Jest tu też waga, co chętnie waży 

piegi, rumieńce, krosty na twarzy. 

W tej muzealnej sali trzymamy 

do koszul oraz do spodni plamy. 

Są tu też paski, które zgubiła 

zebra, przez jezdnię gdy przechodziła. 

Maść mamy przeciw silnym łaskotkom, 

dla grzechotnika smoczek z grzechotką, 

supły do nici, wiatr do suszarki, 

a dla świetlików jasne latarki. 

Pora zakończyć naszą wycieczkę, 

zamknąć muzeum oraz bajeczkę. 

 

3. „ Co to jest muzeum?”. Rozmowa kierowana. 

Muzeum jest to miejsce, w którym gromadzone, przechowywane i udostępniane 

są zbiory oraz kolekcje z przeszłości. Na wystawie takiej możemy oglądać 

obrazy, różne eksponaty czy przedmioty domowego użytku. 

 

4. Obejrzyj film edukacyjny o muzeum zabawek. 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach- wirtualna wycieczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4


5. MUZEUM     ZABAWEK 

W muzeum zabawek możemy oglądać dawne zabawki, np. misie, lalki, 

ołowiane żołnierzyki, klocki, miniaturowe domki, mebelki i wiele innych. 

 

 

 



 

 

 



 

 

6. MUZEUM  FIGUR  WOSKOWYCH- postacie z bajek 

Każda z figur została wykonana z wosku, z dbałością o każdy najmniejszy 

szczegół, tak aby przypominać ulubionego bohatera. 

 

 



 

 

 

 



 

 

7. MUZEUM   - SALE  ZAMKÓW I PAŁACY 

W takim muzeum możemy zobaczyć  królewskie komnaty, meble a także 

obrazy. 

 

 



 

 

 



8. Obejrzyj bajkę „ Świnka Peppa- muzeum”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk 

 

9. Praca w książce. 

Ćwiczenia w logicznym myśleniu, dekodowanie informacji, posługiwanie się 

nożyczkami. 

Wykonaj zadanie KP4 strona 11. 

 

10.  „Moje domowe muzeum”. 

Stwórz swoje własne muzeum a może je już masz? 

Muzeum własne, swojej rodziny to pamiątki rodzinne. Mogą to być zdjęcia 

babci jak była mała, korale które lubiła twoja mama, przedmiot który należał 

kiedyś do dziadka, stare książki, kubek czy twój smoczek jak byłeś mały. 

 

11.   Zasady zachowania się w muzeum. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk


 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań, 

prosimy Państwa o kontakt poprzez e-mail grupowy: 

grupazajaczkips24@onet.pl 

 

Zachęcamy Państwa 

do dzielenia się z nami informacjami na temat zrealizowanego materiału. 

Mile widziane zdjęcia prac plastycznych, czy kart pracy wykonanych przez 

dzieci. 

 

mailto:grupazajaczkips24@onet.pl


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

2020/2021 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 


