
Zadanie 1.  

Warto czytać                                                                   Marta Próchniewicz 

Warto czasem książki czytać, 

Bo to bardzo ważna sprawa. 

Książka to dobry przyjaciel  

I z nią super jest zabawa. 

Książki czyta moja mama,  

Tata, babcia oraz dziadek 

Więc bycie książkowym molem 

To na pewno nie przypadek. 

Jak już jedną przeczytałam,  

To na dobre mnie wciągnęła! 

Chęć do wiedzy zdobywania 

Serce, duszę ogarnęła. 

Teraz czytam nałogowo, 

I wciąż jeszcze jest mi mało. 

Nie sądziłam że to będzie 

Się tak bardzo podobało. 

Lubię książki przygodowe, 

Historyczne, naukowe 

Znane bardzo poematy 

Lub wierszyki kolorowe. 

Książka spełnia nasze wizje, 

O których marzymy skrycie. 

Z dobrą książką mówię szczerze, 

Łatwiej idzie się przez życie. 

Więc zachęcam do czytania 

Moi przyjaciele mili, 

Byście moc ciekawych rzeczy 

Dzięki książkom swym odkryli. 

Ja choć jestem jeszcze mała. 

Przysięgam przy tacie, mamie 

Pasją moją jest czytanie 

Niech tak zawsze już zostanie! 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: -Dlaczego warto czytać książki?  

-Kto to jest mol książkowy?  

-Jak możemy dbać o książki, aby nie były zniszczone? 



Zadanie 2.  

Aby rozweselić wam ten trudny czas proponujemy tęczowy eksperyment, kiedy 

rodzice będą wybierali się do sklepu poproście ich by kupili wam małą paczkę 

cukierków skittles. Wykonajcie eksperyment według poniższej instrukcji. 

    
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  



Zadanie 3 

Aby wprowadzić wesołą atmosferę w tym trudnym czasie poszukajcie w 

domu przedmiotów, które mogą posłużyć wam za instrumenty  i stwórzcie 

mini koncert do piosenki „Pociąg do książki”. Link poniżej☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=izhkHIz1q7Y  

 

Zadanie 4  

Poproś któregoś z rodziców aby wyciął kilka pasków papieru różnych 

długości. 

-Pokaż który z pasków jest najdłuższy, który najkrótszy, 

-Ułóż paski w kolejności od najkrótszego do najdłuższego, 

-Policz ile masz pasków razem. 

-Weź dowolny pasek i sprawdź czy w domu znajdują się przedmioty tej 

długości, porównaj go z różnymi przedmiotami? 

- Następnie prosimy by rodzic wybrał dwa dowolne paski, dziecko ma 

wskazać który jest dłuższy, który krótszy, powtórzcie to kilka razy. 

-Sprawdź, czy książki, które posiadasz w domu są wielkości któregoś z 

pasków? 

 

Zadanie 5 

Spróbujcie poćwiczyć swoje buźki, stańcie przed lustrem i zróbcie jakieś 

wesołe, śmieszne minki z pomocą języka. Pokażcie jaką macie minkę kiedy 

jesteście smutni, weseli, kiedy się boicie lub jesteście źli. Zaproponujcie 

komuś z rodziny by odgadł jaka to minka, jaka emocja? Możecie też 

zamienić się rolami i wtedy wy spróbujecie odgadnąć co pokazuje mama, 

tata lub rodzeństwo. ☺  

 

https://www.youtube.com/watch?v=izhkHIz1q7Y


Zadanie 6 

Zapewne bardzo lubicie, gdy rodzice czytają wam bajki, czasem zdarza się, że 

nie zdążą przeczytać całej, wykonajcie więc zakładkę do książki, która pozwoli 

zaznaczyć wam, w którym momencie rodzice skończyli czytać☺ 

 

       
  

 

 

 

 

 

 

  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do wykonania zakładki gąsienicy potrzebne będą: 

-Klej 

-Nożyczki 

-Kolorowe papiery (takie jakie macie w domu, lepiej żeby kartki były techniczne) 

-Oczy (jeśli macie plastikowe możecie ich użyć, jeśli nie to wytnijcie z papieru lub 

narysujcie) 

 

Koła mogą wam narysować rodzice, lub odrysować np. od nakrętki, natomiast postarajcie 

się je wyciąć samodzielnie, sklejcie je w taki sposób jak na instrukcji, kiedy gąsienica 

będzie miała już oczy spróbujcie dorobić jej czółka, może dorysujecie lub wymyślicie 

jeszcze cos innego dla niej?:)  

 

Zadanie 7.  

Przygotujcie sobie wygodny strój, mogą to być getry lub spodenki i koszulka na 

krótki rękaw. Spróbujcie przebrać się zupełnie samodzielnie, w razie problemów 

pomóżcie o pomoc rodzica lub rodzeństwo. Pamiętajcie, że ważne jest 

bzpieczeństwo podczas ćwiczeń, dlatego znajdźcie opowiednie miejsce. Z pomocą 

kogoś dorosłego wykonajcie ćwiczenia, możecie je wykonywać z rodzeństwem lub 

całą rodziną! 

-Swobodnie biegamy po pokoju, na hasło mamy lub taty „Deszcz” stajemy w 

rozkroku z podniesionymi rękami, na hasło „Deszcz” przykucnijcie na dywanie, 

schowajcie głowę. 

- Chodźcie po pokoju jak bociany, wysoko unosząc kolana do góry, na hasło „Stop” stańcie 

na jednej nodze, rozłóżcie szeroko ramiona. 

- Poskaczcie wesoło jak żabki. 

-Na pewno posiadacie w domu koc, zawińcie w niego mamę lub tatę, a potem zamieńcie się 

rolami, niech któreś z rodziców zawinie was. 

Dodatkowo jeśli macie ochotę na codzienne ćwiczenia to na facebookowym profilu 

„Kraina Gagatka” od poniedziałku do piątku możecie ćwiczyć na żywo z cudowną panią 

instruktor☺  Poniżej link. 

https://www.facebook.com/kraina.gagatka/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARDQvcm6rYrYKGwJVDx7560r8h9H_YRUWVclT0RkP_44yU4kvMLTfyjCDVJt

W87gTgO7j9ilUCCNyr6m 

https://www.facebook.com/kraina.gagatka/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDQvcm6rYrYKGwJVDx7560r8h9H_YRUWVclT0RkP_44yU4kvMLTfyjCDVJtW87gTgO7j9ilUCCNyr6m
https://www.facebook.com/kraina.gagatka/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDQvcm6rYrYKGwJVDx7560r8h9H_YRUWVclT0RkP_44yU4kvMLTfyjCDVJtW87gTgO7j9ilUCCNyr6m
https://www.facebook.com/kraina.gagatka/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDQvcm6rYrYKGwJVDx7560r8h9H_YRUWVclT0RkP_44yU4kvMLTfyjCDVJtW87gTgO7j9ilUCCNyr6m


Zadanie 8  

Spróbuj uzupełnić poniższą kartę brakującymi elementami. Jeśli nie macie 

drukarki można namalować obrazki.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    Życzymy wam wesołej zabawy podczas wykonywania zadań, w razie 

problemów lub wątpliwości piszcie na nasz adres email.  Dziękujemy 

za przysyłanie nam relacji zdjęciowych i  prosimy byście na koniec 

każdego tygodnia napisali nam Państwa swoje refleksje na temat 

zadań. Serdecznie was pozdrawiamy! 

Nauczycielki grupy „Misiaki”☺ 

 

 

 


