
16.04.2021 r. „W MUZEUM” 

 

Dziś zapraszamy na wirtualny spacer do muzeum.  Poznacie 

nowe pojęcia związane z muzeum: eksponat, wystawa. Dzięki 

muzealnym galeriom możecie poznawać świat, rozwijać wrażliwość 

na piękno, uczyć się wyrażania opinii oraz dzielenia odczuciami                   

i emocjami.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Na początek zagadka: 

W tym budynku w wielkiej ciszy 

dzieła sztuki oglądamy – 

eksponaty i wystawy, 

piękne rzeźby i obrazy, 

- ale ich nie dotykamy. 

MUZEUM 

 



Wirtualny spacer to prosty sposób na to, by bez wychodzenia z domu 
spędzić miło czas, poszerzając przy okazji swoje kulturalne horyzonty 
i zasób wiedzy.  
Warto wirtualnie spacerować, to naprawdę przyjemne i pouczające 
doświadczenie, pełne estetycznych wrażeń.  
Z pewnością zainteresuje Was „Muzeum Dobranocek” oraz „Muzeum 
Zabawek” 
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie: 

https://www.youtube.com/watch?v=kGdLT_2Qc4A 

 

 

Zadanie 1:  „ Wirtualny spacer po muzeum ” – kształtowanie szeroko 
rozumianej kultury i sztuki, uwrażliwianie na jej piękno.  



 

 
 

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka 

Tomaszewskiego w Karpaczu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeP8I5AJQqE 



 

 

 



 

 
 ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA WIRTUALNY SPACER DO: 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

Wirtualne zwiedzanie: http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-

spacer? 

Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie 

Wirtualne 

zwiedzanie: https://my.matterport.com/show/?m=K2SkU4moGo4

& 

 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Wirtualne 

zwiedzanie: https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id

=52619#/52392/264.90865730285645 



 

W każdym muzeum są gromadzone i prezentowane różne 

przedmioty. Nazywamy je eksponatami np. pojazdy, ubrania, 

biżuterię, przedmioty codziennego użytku, obrazy itp. – wszystkie, 

które dawniej były wykorzystywane, a teraz wyglądają zupełnie 

inaczej. 

 

 

Zbiór eksponatów to wystawa np.: 

1. Wystawa obrazów:  

Zadanie 2:  „Co gromadzimy w muzeum? ” – zabawa słownikowa. 
Rozwijanie słownika czynnego. 



 

 

2. Wystawa samochodów: 

 

 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

 savoir-vivre  

Zadanie 3:  „W muzeum – savoir-vivre ” – wdrażanie do przestrzegania 
zasad kulturalnego zachowania się w obiektach użyteczności 
publicznej. 



 

 



 

 



 

 

 

Za oknem pogoda w kratkę. Mamy przecież kwiecień. Bardzo 

kapryśny miesiąc. Mówi się , że przeplata trochę zimy , trochę lata. 

W taką pogodę warto wybrać się z rodzicami na wirtualny spacer 

do muzeum, a potem  zaproście rodziców do wspólnej zabawy. 

Proponujemy Wam zabawę w „Posągi”: 

Poruszaj się swobodnie po pokoju na hasło wypowiedziane przez 

dorosłego „Posąg!” – zatrzymaj się, przyjmij dowolną pozycję                      

i pozostań w niej nieruchomo jak posąg aż do czasu, gdy znowu 

usłyszysz hasło „Dziecko!”  

Zadanie 4:  „Artystyczne posągi ” – zabawa ruchowa. Wyrażanie 
radości z aktywności ruchowej.. 



 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE ZADAŃ Z DZIEĆMI W DOMU. 

Zachęcamy Państwa 

do dzielenia się z nami informacjami na temat zrealizowanego materiału. 
Mile widziane zdjęcia prac plastycznych, czy kart pracy wykonanych przez 
dzieci. 

Pozdrawiamy – wychowawcy z grupy V „Pieski” 

 


