
Drodzy Rodzice

23.04 obchodzony jest Dzień Książki ,dlatego w tym 

tygodniu skupimy się na celebrowaniu tego dnia. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w zadaniach i 

przesyłaniu zdjęć na naszego maila: jezykip8@gmail.com

Jesteśmy z Państwem cały czas i dziękujemy za 

dotychczasowy odzew. Dzięki miłym słowom, pięknym 

zdjęciom damy radę.  

Kochane dzieci,

Cieszymy się, że pracujecie nadal tak pięknie. Wiemy, że to 

trudny czas dla Was i chcielibyście wrócić do przedszkola. My 

również nie możemy doczekać się powrotu. Przesyłamy 

pozdrowienia 

Pani Milena, Mariola i Jola 

                                                                                                                  

mailto:jezykip8@gmail.com


1.  Obejrzyj filmik „Jak powstają książki” i odpowiedz na 

pytania

 Kim jest ilustrator?

 Kim jest redaktor?

 Kim jest korektor i jakie błędy poprawia?

 Kim jest grafik?

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

2.  Przeczytaj wiersz „Smutna książka” i odpowiedz na pytania.

 Co robiły wszystkie książeczki?

 Co się stało jednej książeczce?

 Co zrobiła Basia?

 Jak należy postępować z książkami?

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


Dodatkowo możecie drogie dzieci zilustrować sobie wiersz za pomocą 

kart obrazkowych. Kolejnym ciekawym zadaniem jest wymieszanie 

obrazków i poukładanie według właściwej kolejności.



3.  Zabawa matematyczna „ Mała czy duża”

Do tej zabawy będziecie potrzebować kilku książek w różnych 

rozmiarach. Zadaniem waszym jest ich układanie od największej do 

najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej. Ponadto

możecie wstawiać pomiędzy książki znak „<”, „>” lub „=”

Również ciekawym pomysłem będzie uporządkowanie swoich 

książek wg wielkości lub tematycznie 

Przykład: 

 

=

>

4. Wysłuchaj piosenki „Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo”. Postaraj się 

zapamiętać tekst. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpI1tJxJ1XQ

1.Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka,

Chociaż misiek zmęczony ziewa ziewa jak smoka.

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

Choć znam go to zawsze się śmieje.

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka

Choć znam go to zawsze się śmieje.

https://www.youtube.com/watch?v=dpI1tJxJ1XQ


2.Chociaż mieszka na półce cała masa zabawek,

Chociaż zajęć 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

Choć znam go to zawsze się śmieje.

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka

Choć znam go to zawsze się śmieje.Że segregacja sens dziś ma.

5. Zapraszamy do zabawy badawczej „Światło i cień”. 

Potrzebne materiały: latarka, książka, filiżanka, szklanka z wodą, 

tafla cienkiego szkła, kalka kreślarska, chusteczka bibułka, ciemne 

pomieszczenie.

Wykonanie doświadczenia: po kolei oświetlamy latarką wszystkie 

zgromadzone przedmioty, trzymając je przed pustą ścianą (Filiżanka 

i książka rzucają na ścianę cień. Za szklanką i szybą ściana jest 

oświetlona, za bibułką, kalką kreślarską i chusteczką tworzy się 

rozmyty półcień.

Wniosek: filiżanka i książka są ciałami nieprzeźroczystymi, czyli 
stanowią przeszkodę dla promieni światła. Cienkie szkło i woda są 
przeźroczyste, to znaczy, że przepuszczają promienie świetlne. 
Materiały półprzeźroczyste, np. bibułka zatrzymują tylko część 
promieni światła i rozpraszają pozostałe, które słabo oświetla 
ścianę.



6.  Zabawa ruchowa „Tor przeszkód”

Kochane Jeżyki użyjcie swojej wyobraźni i stwórzcie swój własny tor

przeszkód. Nie ograniczajcie się  Pamiętajcie żeby zrobić zdjęcie i 

wysłać nam na maila  Nie możemy doczekać się Waszych 

pomysłów 

7.  



8.  Kto nie kocha czytać bajek? Kto nie kocha Elmera, Kubusia 

Puchatka czy inną postać z bajki  Jeżyki proponujemy Wam 

wieczorne maratony z książką  Jeśli nie potraficie jeszcze czytać 

poproście rodziców. Miłego wieczoru z książką 

9. 

10. Zadanie według własnego pomysłu




