
BIEDRONKI 

 

Temat tygodnia: ZACZAROWANY ŚWIAT KSIĄŻEK 

 

Ćwiczenia poranne wykonywane każdego dnia tygodnia: 

Woreczkowe ćwiczenia: (do starej skarpetki wkładamy groch lub kaszę i zszywamy lub 

związujemy, w ten sposób powstanie własnoręcznie zrobiony woreczek do ćwiczeń). 

 Dziecko kładzie się na podłodze na brzuchu. W wyciągniętych dłoniach trzyma 

woreczek. Na sygnał rodzica unosi ręce najwyżej jak potrafi. Wytrzymuje chwilę w 

takiej pozycji, po czym opuszcza ręce na podłogę, odpoczywa. Ćwiczenie powtarzamy 

2-3 razy. 

 Dziecko kładzie się na podłodze na plecach z nogami wyprostowanymi. Bierze 

woreczek w obie dłonie, zamyka oczy. Podnosząc woreczek wolno za głowę 

wykonuje wdech nosem. Następnie opuszczając ręce w stronę brzucha, wykonuje 

wydech ustami. Ćwiczenie powtarzamy 2-3 razy. 

 *(ćwiczenie wykonujemy gdy mamy 2 woreczki). W pokoju lub korytarzu gdzie nie 

ma dywanu w pozycji na czworakach Dziecko kładzie woreczki na podłodze przed 

sobą. Na sygnał Rodzica opiera dłonie na woreczkach i ślizgając się porusza się po 

całym pomieszczeniu. Na kolejny sygnał zatrzymuje się, siada w siadzie skrzyżnym i 

odpoczywa. Ćwiczenie powtarzamy 2-3 razy. 

 

 
Poniedziałek: Jak powstaje książka. 

Proponowane działania: 

 

 Filmik edukacyjny o tym jak powstaje książka:  

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

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

 Rozmowa na temat treści filmu. Jak i z czego powstaje książka, kto tworzy książki, 

gdzie można je kupić itp. Wytłumaczenie  pojęć jakimi są: autor, ilustrator, drukarnia, 

biblioteka, czytelnik. 

 Zabawa z książkami z domowej biblioteki. Układanie książek według wielkości: od 

najmniejszej do największej i na odwrót. Układanie według grubości: od najcieńszej 

do najgrubszej i na odwrót. Układanie według tematyki: bajki, wiersze, przyrodnicze, 

naukowe itp. 

 Układanie opowiadania na podstawie okładek książek. Dziecko wybiera 5 ulubionych 

książek, układa je przed sobą i tworzy na ich podstawie nową opowieść, bajkę. 

Tworzy nowy świat z bohaterami przedstawionymi na okładkach bajek które 

doskonale zna. 

 Aranżowanie okładki książki. Dziecko tworzy okładkę do swojej ukochanej książki. 

Można wykorzystać  kredki, pisaki, kolorowy papier, plastelinę, tasiemki. Zachęcamy 

do podzielenia się efektami pracy 😉 

 ODSYŁAMY WAS DO ZAKŁADKI: GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk
http://przedszkole104.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=31


 

Wtorek:  

Proponowane działania: 

 

 Ćwiczenia buzi i języka: „Przekładanie kartek w książce”- przesuwanie czubka języka 

od jednego kącika ust do drugiego-od prawej do lewej strony.„ Huśtamy książkę”- 

dzieci leżą na plecach kładąc książki na klatce piersiowej. Podczas wdechu książka 

wyraźnie unosi się do góry, podczas wydechu opada (dzieci wciągają i wypuszczają 

powietrze nosem przy zamkniętych ustach). „Maszyna dopisania” -szybkie uderzanie 

końcówką języka o górne zęby przy otwartej buzi. Drganie języka o górne 

podniebienie (trrrr). 

 Piosenka: Fasolki „Poczytaj mi mamo…”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I 

 

1.Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka, 

Chociaż misiek zmęczony ziewa, 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 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

 

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. 

 Poznajemy zawód jakim jest zawód Bibliotekarza/Bibliotekarki. Zwrócenie uwagi na 

miejsce pracy tej osoby, charakterystykę pracy. Wirtualna wycieczka po bibliotece na 

os. Kalinowym: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=5uDycNVBPl4&feature=emb_logo 

 Kolorowanki o powyższej tematyce: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=5uDycNVBPl4&feature=emb_logo


 

 



 Wykonanie zakładki do książki. Filmik instruktażowy:  

https://www.youtube.com/watch?v=BWY8UkxllWA&t=3s 

 Baza pomysłów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa:  

Proponowane działania: 

 List od książeczki 

Drogie dzieci! Piszę do Was bo tylko Wy możecie pomóc! Złośliwy czarnoksiężnik zrobił 

psikusa – wymazał tytuły waszych ulubionych książeczek, dlatego spróbujcie odgadnąć  

zagadki a wówczas książeczki odzyskają swoje tytuły. Życzę powodzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=BWY8UkxllWA&t=3s


 Zagadki: 

 1. Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka. Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. 

(Czerwony Kapturek) 

 2. Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie. Sprytem wiedźmę przechytrzyli w 

piernikowej chacie. (Jaś i Małgosia) 

 3. Jak inne zwierzęta cztery łapy ma, lecz tylko na tylnych buty ma dwa. Choć czasem 

mruczy, to myszy nie goni, kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. (Kot w butach) 

 4. W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała. A choć 

najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie ochroniła. (Calineczka)  

5. Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu nos. 

(Pinokio) 

 

 Karta pracy – połącz w pary takie same książeczki 

 
 

 ODSYŁAMY WAS DO ZAKŁADKI: GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

http://przedszkole104.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=31


Czwartek:  

Proponowane działania: 

Wprowadzenie do tematu- zagadka 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

Często otwierasz ją i zamykasz 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

Wierszyków , bajek i opowieści ( książka) 

 

 Oglądanie książek- przypomnienie wiadomości o budowie książki: odszukiwanie i 

porównywanie wszystkich elementów książki ( okładki, strony tytułowej, części 

głównej, spisu treści). Zwrócenie uwagi na wielkość, objętość książki, czy jest szyta , 

czy klejona. Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy tymi elementami w 

różnych książkach. 

 Zabawa dydaktyczna- „ Co nie pasuje”- wyszukiwanie prawdziwych informacji o 

książce. 

 

 

 Okładka 

- może być sztywna lub miękka, 

- występuje w środku książki, 

- chroni książkę przed zniszczeniem, 

- podzielona jest na rozdziały, 

Karta tytułowa 

- zawiera informacje o autorze i ilustratorze, 

- chroni książkę przed zniszczeniem, 

- podaje podstawowe informacje o książce 

- zawiera całą treść książki, 

Spis treści 

- występuje przeważnie na końcu książki, 

- stanowi główną część książki, 

- informuje o rozdziałach książki 

- zawiera ilustracje do książki. 

 

*Język angielski - ODSYŁAMY WAS DO ZAKŁADKI JEZYK ANGIELSKI 

 

Piątek: 

Proponowane działania:  

 „ Smutna książeczka”- wysłuchanie wiersza 

 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

http://przedszkole104.eprzedszkola.pl/?m=strona&id=33


Lecz jena książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

 Rozmowa na temat wiersza 

- opowiedz co się przydarzyło książeczce? Dlaczego książeczka płakała?  

- jak powinniśmy dbać o książeczki?  

- czy Basia ( dziewczynka z wierszyka) postąpiła prawidłowo? 

 Zabawa „ Gdzie schowała się książka” ( elementy mat .E .Gruszczyk- Kolczyńskiej) 

- dziecko przynosi książkę i krzesełko, i wykonuje polecenie aby schowało książkę: 

- pod krzesełko 

- pod krzesło 

- na krześle 

 Zabawa ruchowa: „Biegamy” Dz. biegają do muzyki. W przerwie wykonują 

polecenia : stańcie na jednej nodze, zróbcie przysiad, połóżcie się na podłodze i 

zróbcie „rowerek”, połóżcie się na brzuchu i pokołyszcie się na boki, usiądźcie na 

dywanie z wyprostowanymi nogami i spróbujcie złapać się za stopy 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


