
 

  Witamy kochane ,,Kropelki’’ po weekendzie, mamy nadzieję, że z niecierpliwością 
czekałyście na nasze zdalne zajęcia. 

 Ząbki umyte po śniadaniu?, o ich systematycznym myciu przypomni Wam piosenka  

,,Myję zęby’’ . 

Plik z muzyką 

1.  Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania Bożeny Formy ,,Pan fotograf’’ 

(Prosimy Państwa o przeczytanie dziecku tekstu) 

 

,,Pan Fotograf’’ 

   Grupa starszaków z panią Olą idzie na wycieczkę do zakładu fotograficznego. 
Dzieci zaprosił tatuś Piotrusia, który jest fotografem. Piotruś często opowiada o 
jego pracy. Zakład mieści się w starej kamienicy. Dzieci wchodzą do poczekalni. 
- Jak tutaj pięknie i tyle luster - dziwi się Marta. 
- I tyle różnych fotografii - rozgląda się ciekawie. 
- O! Młoda para! -wskazuje Ewa. 
- A tutaj mały chłopiec z rodzicami - spogląda z zaciekawieniem Wojtek. 
- Witam miłych gości - zza kotary wychodzi tatuś Piotrusia. 
- Proszę za mną. 
Wchodzą do dużej sali. Reflektory oświetlają pomieszczenie.  
- Proszę stanąć na tle dekoracji. Teraz uśmiechy i przez chwilę nikt się nie rusza - 
nastała cisza. Jedynie szmer aparatu i błysk lampy uświadomił wszystkim, że 
właśnie tatuś Piotrusia wykonał zdjęcie. 
- Dziękuję, gotowe. Teraz opowiem wam o zdjęciach robionych w sposób 
tradycyjny oraz o zdjęciach wykonanych aparatem cyfrowym - dzieci słuchają z 
zainteresowaniem dokładnie przyglądając się aparatom które pokazuje pan 
fotograf. 
Następnego dnia Piotruś wkroczył do sali z dużą fotografią. Na tle starego zamku 
stała uśmiechnięta grupa starszaków. 
- Oprawimy i powiesimy w naszej sali - pani z zaciekawieniem przyglądała się 
postaciom na fotografii. 
- Kiedy pójdziecie do szkoły pozostanie zdjęcie, które będzie mi was przypominać. 

 



2. Kochane ,,Kropelki’’ pamiętacie, jak w naszym przedszkolu był fotograf i zrobił Wam 
zdjęcie całej grupy. Może rodzice pomogą Wam je odszukać.  Macie……świetnie, to teraz 
przyjrzyjcie się fotografii i opowiedzcie rodzicom, albo rodzeństwu o kolegach, koleżankach na 
zdjęciu, kim są, co lubią robić, w co się bawić,  

3.Ładne zdjęcie wymaga, ładnej oprawy czyli……………ramki. Oto propozycja, jak można ją 
wykonać. Myślę, że rodzice pomogą wam i wspólnie wykonacie piękną ramkę na wasze zdjęcie 
grupowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qi6_62__ZpI 

4.  A teraz czas na zabawę, przygotujcie gazety. Zapraszam do zabawy przy muzyce z 
gazetami. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

Dla chętnych dzieci i rodziców wykonanie aparatu fotograficznego dla dzieci z nieużytków. 

https://www.mywy.org.pl/jak-zrobic-aparat-dzieci-tutorial/ 

 

 

 

 


