
Tajemnice książek  

(04.- 08.05.2020r.) 

 

W tym tygodniu zachęcamy Was do wspólnego odkrywania tajemnic książek i  czytania. 

 

 Zadanie 1.  

Posłuchajcie czytanego przez mamę lub tatę wierszyka i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

          

         Moje książki I. Salach,  

          Moje książki kolorowe 

          stoją równo na półeczce. 

          Myję ręce i oglądam 

          kartkę po karteczce. 

          Czasem książki czyta mama, 

          bo ja nie potrafię sama. 

          Z książek wiele się dowiecie 

          o szerokim pięknym świecie. 

          O roślinach, o zwierzętach, 

          o dalekich krajach też. 

          Wszystko w książce jest zamknięte, 

          a więc ją do ręki bierz. 

 

 Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie? 

 Co trzeba najpierw zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę?. 
 

 Warto  zwrócić dzieciom uwagę na prawidłowe  obchodzenie się z książkami: 

 Nie wolno poplamić książki, ani zaginać rogów.  

 Należy delikatnie odwracać kartki, by ich nie podrzeć 

 Obejrzane książki odkładamy na swoje miejsce. 

 Gdy jakaś książka zostanie uszkodzona, należy powiedzieć o tym rodzicom lub Pani w przedszkolu.  

  

A może w zbiorach malucha znajdzie się jakaś książeczka, którą dziecko pomogło by naprawić?  

 

 

Zadanie 2.      

 

Posłuchajcie uważnie piosenki i powiedzcie, o czym mogą być książki?  

 

W krainie bajek- piosenki dla przedszkolaka. Edukacja domowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1aGJT4zoAk 

 

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz, ale tym razem zaproście do tańca swoje misie, lale lub rodziców  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1aGJT4zoAk


Zagadki obrazkowe – Czy znasz tę bajkę? 

                   

            

       

 

Zadanie 3.     

Teraz wykonamy różne zadania (zabawy)  związane z  rozpoznanymi przez Was bajkami: 

 Koszyczek Czerwonego Kapturka - rozpoznawanie po dotyku, co miał w koszyczku Czerwony 
Kapturek (dziecko, nie widząc, co jest w środku, po dotyku rozpoznaje rzeczy). 

 

W koszyczku pod serwetką  schowane są różne rzeczy, które dziewczynka miała zanieść do chorej  babci . 

Włóżcie do niego rękę i bez podglądania powiedzcie co tam jest? (butelka z sokiem, jabłko, bułka…) 

 



 Szukanie pantofelka Kopciuszka – dziecko zamyka oczy, a rodzic chowa gdzieś w pokoju jego but 
– ,,pantofelek” .  Wskazówką dla szukającego dziecka jest hasło: ciepło, zimno. 

 

 Kubuś Puchatek – wylizywanie miodu z talerzyka, oblizywanie się  (ćwiczenia buzi i języka) 
 

 Domki trzech świnek – ćwiczenia oddechowe  

 Na stoliku ustawiamy w obok siebie w pewnych odległościach  ,,Domki świnek”: kawałki  trawy, słomy, 

siana (noże być sztuczne – np. sizal, rafia) – Domek I świnki,  cienkie patyki, wykałaczki  - Domek II świnki 

oraz  kamyki – Domek III świnki.  Dziecko zamienia się w wilka i próbuje zdmuchnąć materiały, z których 

świnki budowały swoje domki.  

Poproście dziecko, aby powiedziało, co zauwazyło?                                                                                            

(czy mocno trzeba było dmuchać?, dlaczego słomę udało się zdmuchnąc, a kamienie nie?  itp.) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

             Domek I                                                  Domek II                                                        Domek III 
 
 
 
 

 Budowanie zamku z wieżą dla Śpiącej Królewny.  
Dziecko z papierowych pudełek po produktach spożywczych buduje zamek z wieżą. Może też  

zamiast tego użyć np. klocków drewnianych. Chodzi o to, by zbudować jak najwyższą wieże 

(wymaga to od dziecka skupienia i pewnej precyzji w nakładaniu na siebie klocków).  

 

 Kot w butach – dziecko chodzi na czworakach, naśladując ruchy kota, miauczy, robi koci grzbiet. 

Na hasło Kot w butach – dziecko wstaje i maszeruje unosząc wysoko kolana. 
 
 
 

  Zadanie 4.       

 

Czym się różnią książki ? – zabawa dydaktyczna 

 

Na dywanie rozkładamy różne książki (dla dzieci, encyklopedie, słowniki, poradniki…) 

Wspólnie z dzieckiem je oglądamy, sprawdzamy co zwierają (okładkę, kartki cienkie/grube, tekst, ilustracje)  

i rozmawiamy o nich: 
 

- Czy wszystkie książki są takie same? 

- Jakiej wielkości mogą być książki? 
- Pokaż jakąś dużą/małą książkę. 

- Czy wszystkie książki mają taką samą grubość? 
- Która książka jest gruba/cienka? 
- Czy wszystkie książki mają taki sam kolor? 



Można zaproponować też dziecku zabawę w zbiory:  

 Na jednym krześle połóż duże książki, na drugim małe.  

Na którym krześle jest więcej książek? (zachęcamy dziecko do przeliczania) 

 Na jednej kupce ułóż książki dla dzieci, a na drugiej dla dorosłych.  

Których książek jest mniej? Spróbuj je policzyć. 

 Która książka Twoim zdaniem jest najcięższa? – określanie wagi 

 Pokaż największą i najmniejszą książkę. – określanie wielkości   

 

Po zakończonej zabawie dziecko odkłada swoje książeczki na półkę.  
 
 
 
 
 
 

Zadanie 5.       
 

Zakładka do mojej ulubionej książki – zabawa plastyczna. 

 

Do czego służy zakładka? 

Zakładka  jest używana w celu zaznaczenia miejsca czytania w książce. 
 

Wasze dziecko na pewno ma jakiegoś ulubionego bohatera ze swojej książeczki.                                                  

Może spróbujecie go razem zrobić w formie zakładki?                                                                                            

Poniżej kilka pomysłów, a w załączniku instrukcja do wykonania pracy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Zadanie 6 .         

 

Zabawy ruchowe z mamą i tatą  

 
 Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: 

„Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie uczestnicy zabawy szybko biegną w jej stronę.              

Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, 

kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 Kolory – dziecko - prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego, wymieniając przy tym różne kolory. 

Uczestnicy zabawy łapią i odrzucają piłkę. Nie można jej złapać, gdy rzucający piłkę powie 

„czarny!”. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło „czarny!”. 

 Balonik - „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, 

no i... trach!”.  To świetna zabawa, uwielbiana przez maluchy. 

 Pająk i muchy. 
         Dzieci biegające swobodnie, naśladując gestami dźwiękiem muchy. Na zawołanie "pająk!", zastygają   

         w bezruchu. Osoba pełniąca funkcję pająka wychodzi na spacer pomiędzy uczestnikami, uważnie  

         obserwując czy ktoś się nie porusza. Ten kto nie wytrzyma w bezruchu, zabierany jest do "sieci"                           

         (miejsce z boku pola zabawowego). Gdy pająk na chwilę wraca do sieci, muchy mają możliwość               

         swobodnego fruwania, aż do następnego polowania. 

 Zabawy z balonami  

Staramy się podawać do siebie balon np. rękami, nogami, kolanami, stopami.                                                    

Potem odbijamy wybranymi częściami ciała (głową, łokciem…) 

Wkładamy balon między kolana i udajemy, że chodzimy jak pingwiny.  

Odbijamy balon rękami, uważając ,żeby nie spadł na  podłogę. 

 



Zakładka do książki – instrukcja wykonania 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

   Zadanie 7.     

 

Krasnalki, wybierzcie swoją ulubioną książeczkę i przeczytajcie ją razem z rodzicami.                         

Możecie później zrobić rysunek do jej treści, albo przebrać się za jej bohatera.                                       

Jesteśmy bardzo ciekawe, co wybraliście, jakie bajeczki lubicie najbardziej?                                          

 

 

 

 

Czekamy na Wasze zdjęcia . 

Pozdrawiamy serdecznie i przesyłamy buziaczki! 

 

Panie Justynka i Marysia 

 

 


