
01.06.2020 (poniedziałek) 

Tematyka: Książki, książeczki, bajeczki (wartości: szacunek, mądrość, piękno) 

 

 

1. Słuchanie oraz ruchowa interpretacja wiersza  „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej. 
W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal) 
w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew) 
W prześlicznych tych książeczkach 
tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki) 
Książeczka cię powiedzie (marsz) 
na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową) 
z niej możesz się dowiedzieć, 
gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu) 
Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach) 
jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu) 
i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion) 
by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni) 
Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem) 
i kartek nie drzyj też, 
wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk) 
a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki) 

2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Kolorowe książki”.  

Rodzic kładzie na głowie dziecka książkę. Dziecko stara się iść powoli, przytrzymując 
książkę rękami, by nie spadła na podłogę. Na dźwięk (np. bębenka) siada w siadzie 



klęcznym z wyprostowanymi plecami i ogląda ilustracje w książce. Na inny dźwięk  
znów staje z książka na głowie i  stara się utrzymać równowagę chodząc po obwodzie 
dywanu. 

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w domu. 

3. Praca plastyczna „Zakładka do książki”. Potrzebne będą: 

• arkusze kolorowego papieru 
z bloku technicznego i wycinanek, 

• linijka i ołówek, 
• nożyczki, 
• klej. 

Wykonanie:  
Na białej kartce papieru wspólnie z dzieckiem rysujemy szablon, którego użyjecie 
potem do stworzenia różnokolorowych zakładek. W tym celu, za pomocą linijki i 
ołówka, rysujemy 3 kwadraty o boku równym 7 centymetrów – w taki sposób, jak na 
górnym zdjęciu. W dwóch z nich należy zaznaczyć przekątne, a następnie zakreślić dwa 
wskazane na zdjęciu trójkąty. Nasz szablon to ta część, której nie zamalowano. Dziecko 
wycina szablon. Można też narysować kwadraty o dłuższym boku – zakładki będą 
wtedy większe. 

Jeśli  szablon jest gotowy, to obrysowujemy go na kolorowym papierze. Zaginamy 
„rogi” w postaci trójkątów do wnętrza zakładki, jak na zdjęciu nr 2. Jedną stronę należy 
posmarować klejem i połączyć trójkąty ze sobą. A teraz zaczyna się zabawa! 

Z różnokolorowych arkuszy dziecko wycina elementy, które przyklei na swoje zakładki 
– oczy, uszy, skrzydła czy zęby. Dzięki temu zakładki staną się rodziną potworków lub 
zwierzątek.  



 

02.06.2020 (wtorek) 

Tematyka: Książki, książeczki, bajeczki (wartości: szacunek, mądrość, piękno) 

 

1. Jak powstaje książka? – pogadanka. 

Poznanie pracy pisarza, ilustratora, drukarza. 

Wyjaśnienie etapów powstawanie książki  w oparciu o ilustracje. 





 

2. Prezentacja multimedialna: https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs


3. Słuchanie piosenki „Książki, kto książki czyta”. Piosenka na bazie muzycznej utworu 
„Bałkanica”.Nauka tekstu i próby śpiewu. 
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

 

 

03.06.2020 (środa) 

Tematyka: Książki, książeczki, bajeczki (wartości: szacunek, mądrość, piękno) 

 

1. Zabawy matematyczne z książkami. 

• Zabawa: Gdzie schowała się książka? (elementy mat. E. Gruszczyk – 
Kolczyńskiej) Dziecko przynosi jedną wybraną książkę i krzesło.  

Rodzic podaje polecenia, gdzie dziecko ma położyć książkę: na krześle, pod 
krzesłem, z prawej strony , z lewej strony krzesła. 

• Zabawa : Porównywanie książek. Dzieci korzysta z książek z własnej 
biblioteczki, a następnie porównuje ich wielkość, grubość, ciężar, posługując 
się określeniami: większa- mniejsza, cięższa- lżejsza, taka sama. 

• Zabawa „Gdzie jest więcej?”-  Rodzic wkłada do pudełek, bądź koszyków 
książki . Zadaniem dziecka jest policzenie książek i zapisanie działanie, w 
którym jest więcej mniej lub tyle samo.  

Np.: W pierwszym pudełku są trzy książki a w drugim pięć. 

3<5 

• Policz książki i pokoloruj odpowiednie okienko z cyfrą. 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


 

2. Ćwiczenia gimnastyczne z nazywaniem części ciała wg W. Sherborne. 

 Dziecko wykonuje następujące ćwiczenia wg opisu rodzica:  

• „Wyczuwanie tułowia” (dziecko kładzie się na plecach i ślizga się po podłodze, 
a następnie robi to samo na brzuchu).  

•  „Wyczuwanie całego ciała” ( dziecko leży na podłodze z rękami wzdłuż ciała, 
naprężając i rozluźniając mięśnie, a następnie turla się z rękoma uniesionymi 
do góry).  

•  „Wyczuwanie nóg” ( dziecko w siadzie ugiętym z dłońmi opartymi z tyłu 
dotyka palcami stóp podłogi, uderza o podłogę piętami i całą stopą).  

• „Wyczuwanie łokci” (w siadzie rozkrocznym z ugiętymi kolanami dotyka 
naprzemiennie łokciami kolan).  

•  „Wyczuwanie nóg w ruchu” ( dziecko chodzi po pokoju na sztywnych nogach, 
bez zginania kolan).  

•  „Świadomość kolan” (maszeruje po pokoju, wysoko unosząc kolana).  

•  „Wyczuwanie bioder” (kręcą się wokół własnej osi, dziecko siedzi na podłodze 
na pośladkach). 

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw ruchowych w domu. 

3. Utrwalenie piosenki „„Książki, kto książki czyta”. 

 



04.06.2020 (czwartek) 

Tematyka: Książki, książeczki, bajeczki (wartości: szacunek, mądrość, piękno) 

 

1. Spotkanie z książką: biblioteka. Rozmowa z dzieckiem w oparciu o ilustracje. 





 

 

 

2. „Prośba książeczki”. Zasady korzystania z książek. 

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa dla dzieci i rodziców przy muzyce rozrywkowej/ 
Kreatywne nauczycielki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

 

 

05.06.2020 (piątek) 

Tematyka: Książki, książeczki, bajeczki (wartości: szacunek, mądrość, piękno) 

 

1. Słuchanie wiersza „Bajkowa zgadywanka” D. Gellner. Zabawa w rymy. 
(Z jakiej bajki  jest ta postać - dopasowują rymy, które jednocześnie są  rozwiązaniami 
zagadek o bajkowych postaciach.) 

Jeździ kareta po świecie 
A kto jest w tej karecie?.... 

Przy oknie z lewej strony 
Kapturek. Jaki?........ 

Dalej na starcie poduszek 
Malutki Tomcio… 

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY


Spoza wielkiego kosza 
Śmieją się Jas i … 

Uwaga! Oj, uwaga! 
To przecież Baba… 

Koło lalki i misia 
Stoi Sierotka … 

Pomiędzy walizkami 
Dziewczynka  z … 

A tam, gdzie największy tłok, 
zgrzyta zębami… 

Ciekawe, czy już wiecie, 
Kto ukrył się w karecie? 

2. Zabawa dydaktyczna, ocena postepowania bajkowych postaci. Jaki to bohater?. 

Dziecko rysuje na kartonikach – na jednym serce czerwone, na drugim czarne koło. Symbole 
te oznaczają, czy dana postać jest pozytywna, czy negatywna. Rodzic wymienia różne postacie 
z bajek, a dziecko podnosi odpowiedni kartonik. 

3. Zabawa „Prawda- fałsz”. Rodzic czyta poniższe zdania, a dziecko określa, czy to jest prawda 
czy fałsz. 

- Kopciuszek to żona rybaka. 

- Wilk połknął leśniczego. 

- Czerwony Kapturek szedł do chorej babci. 

- Baba Jaga spotkała Śnieżkę. 

- Krasnoludki kochały Śnieżkę. 

- Calineczka została żoną kreta. 

4. Zabawa dramowa, odgrywanie ról. Jesteś bajkową postacią. Dziecko wciela się w role 
bohaterów bajek. Propozycja scenek. 

-jesteś rybakiem, który łowi ryby, 

-jesteś Kubusiem Puchatkiem, który wspina się na drzewo po miód, 

-jesteś Kopciuszkiem , który tańczy na balu, 

-jesteś rycerzem, który strzeże zamku 

-jesteś księżniczką, która spała na ziarnku grochu 

-jesteś wilkiem, który udaje babcię. 

Do wykorzystania przy realizacji tematu „Książki, książeczki, bajeczki” 

• https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI film edukacyjny „Kultura od 
kuchni – Książka” 

https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI


• https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI – film edukacyjny „Jak powstaje 
książka?” 

  

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




 


