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ZADANIA DLA DZIECI Z GRUP MŁODSZYCH – SMERFY 

 

11.05.2020 (poniedziałek) 

1. Jak powstaje książka?  - Magdalena Tokarczyk 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają. Gdy pisarz ma już pomysł 

na książkę, to jest już dobry początek. Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy 

wiele notatek. Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisad. Ale na tym nie koniec, 

musicie jeszcze dalej mnie posłuchad… Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe 

pisarz dopracowuje, a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. W wydawnictwie dużo pracy 

zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… Recenzent poprawki nanosi 

sprawnie, a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. Gdy książka jest już gotowa, pora na 

drukowanie. W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie. 

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. W księgarni książkę możemy zakupid, a w 

bibliotece możemy ją wypożyczyd. Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę 

ładnie odkładamy 

 

 

2. Film edukacyjny „Jak powstaje książka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

 

12.05.2020 (wtorek) 

1. Zabawy ruchowe  z wykorzystaniem gazet. 

Zabawa  „Zmiana miejsc” 

Na podłodze rozłożone są gazety, każde dziecko staje na dowolnie wybranej, rodzic rytmizuje 

tekst: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI


Na mojej gazecie siedzę sobie (dzieci siadają) 

Na mojej gazecie bębnię sobie (uderzają o gazetę otwartą dłonią) 

Na mojej gazecie śpię sobie (kładą się w wygodnej pozycji) 

A kiedy usłyszę ton ( uderzenie w bębenek) 

Szybko uciekam stąd (dzieci zamieniają się miejscami) 

„Taniec z gazetą” (melodia dowolna) 

Wszyscy stają w kole, każde dziecko trzyma w ręce gazetę i naśladuje ruchy rodzica. 

Częśd główna: 

- Dzieci stoją w rozkroku, nogi wyprostowane, trzymają oburącz gazetę - wykonują skłony; 

- Kładą gazetę na głowie, maszerują po kole we wspięciu na palcach; 

- Dzieci wkładają gazetę między kolana i wykonują podskoki w miejscu; 

- Siad klęczny, przed kolanami gazeta – kładą dłonie na gazecie, odsuwają ją jak najdalej i 

przysuwają do siebie (naśladują zasuwanie i odsuwanie szuflady); 

 „Karuzela” – siadają na gazecie, kręcą się w kółko odpychając się rękami i stopami; 

- Dzieci leżą na brzuchu – unoszą gazetę trzymaną oburącz za kooce, dmuchają w gazetę tak, 

by wprawid ją w ruch; 

- Stają w rozkroku, nogi wyprostowane, wykonują skłon w przód, przesuwają gazetę 

pomiędzy stopami naśladując mycie podłogi; 

- Dzieci zgniatają gazetę w kulkę, podrzucają ją i próbują złapad; 

- Siadają na dywanie, kładą kulkę na dłoni i próbują zdmuchnąd; 

- Kładą się na plecach, nogi ugięte, przekładają kulkę pod plecami, nad brzuchem; 

 

2. Relaksacja przy muzyce  -„Wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAPDX0LD4nA 

 

13.05.2020 (środa) 

1. Słuchanie piosenki „FASOLKI - Poczytaj mi Mamo” 
 
1.Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka, 
Chociaż misiek zmęczony ziewa jak smok. 
To codziennie wieczorem zanim pójdę do łózka, 
Zanim powiem dobranoc biorę książkę do rąk. 
 
Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książkach tak wiele się dzieje. 
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 
Chod znam go to zawsze się śmieje. 
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 
Chod znam go to zawsze się śmieje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xAPDX0LD4nA


2.Chociaż mieszka na półce cała masa zabawek, 
Chociaż zajęd tysiące proponuje mi brat. 
Biorę z półki książeczki, 
Na dywanie się kładę, 
Godzinami oglądam i powtarzam wciąż tak. 
 
Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książkach tak wiele się dzieje. 
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 
Chod znam go to zawsze się śmieje. 
Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 
Chod znam go to zawsze się śmieje. 
https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4 

 
 
      2. Pokoloruj tylko te rzeczy, które są potrzebne do stroju czarownicy  (załącznik nr 1)  
 
 
 
14.04.2020 (czwartek) 
 
 

1. Układanie i przekształcanie rytmów (załącznik nr 2 i 3) 
 

2. Zabawa ruchowa: „ Aktywna zabawa z Pipi” 
 
Dwiczenia ruchowe dla dzieci z Pipi Pooczoszanką . W tym odcinku prezentujemy dwiczenia 
ruchowe , które można śmiało wykorzystad jako rozgrzewka przed różnego rodzaju 
aktywnością . Pamiętajmy , jak ważne dla rozwoju dziecka są aktywnośd fizyczna , ruch . 
Zachęcajmy więc najmłodszych do aktywnego spędzania czasu ! :) Wstaomy sprzed 
komputera i bawmy się ! :)  
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


 

15.05.2020 (piątek) 
 

1. Zakładka do książki.                                          
 
Potrzebne będą: 

 kolorowe kartki z bloku technicznego, 

 włóczka i gruba igła, 

 nożyk do papieru, 

 klej i nożyczki. 

Wycinamy z kartki bloku technicznego prostokąt o wybranych wymiarach (np. 15 x 5 cm). 

Następnie na środku prostokąta zaznaczamy ołówkiem dwa równoległe odcinki o długości 6 

cm i łączymy je po jednej ze stron półkolem tak, by powstał kształt długiego "nosa". 

Używając nożyka do papieru (lub nożyczek po zrobieniu małej dziurki na środku), wycinamy 

ten kształt. Z kartek innego koloru wycinamy koła, które będą oczami naszej zakładki. 

Przyklejamy je nad nosem. Na szczycie zakładki robimy małe dziurki igłą i przewlekamy przez 

nie nitki włóczki - w ten sposób powstaną włosy. I gotowe! Oczywiście zakładki mogą mied 

nosy o różnym kształcie - wszystko zależy od wyobraźni twórcy! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
 



 
Dwiczenia dla chętnych: rysuj po śladzie, aktywne puzzle. 

 

 
 

 


