
Propozycje 20.04.2020 –24.04.2020
Gr. IV

Temat: Dbam o książki

Poniedziałek 20.04.2020

1. Swobodna ekspresja ruchowa przy piosenkach o Misiach: 

https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg

https://www.youtube.com/watch?v=o-_QaXW-uIs

2. Wspólne oglądanie książek dla dzieci z domowej biblioteki  – rozmowa na ich temat,
wskazywanie na obrazkach i  nazywanie postaci, przedmiotów, czynności, zwrócenie uwagi
na  to  w  jaki  sposób  korzystamy  z  książek,  by  ich  nie  zniszczyć.  Wyróżniamy
charakterystyczne cechy książki /okładki, tytuł, ilustracje.

3. Jak obchodzić się z książką ?
Słuchamy wiersza, naśladujemy czynności:
 „Książeczka” L. Krzemienieckiej
W książeczce płynie rzeczka/ wykonywanie 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 dłoni na rękach jak do 
snu/
Jak świerszczyk grał na skrzypcach / naśladowanie gry/
Jak w morzy płyną śledź /ruszanie złożonymi dłońmi do przodu/
I co robiła Wikcia by same piątki mieć / pokazanie całej dłoni/
Więc chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też / grożenie palcem/
Wpierw dobrze umyj rączki / ruch mycia rąk/
A potem książkę bierz / rozkładamy ręce/.

4. Zabawa ruchowa „Książki na półkę”

Dziecko  maszeruje,  rytm  wyklaskujemy  lub  wystukujemy.  Na  hasło:  ”książka  wysoko”-
dziecko staje na palcach i unosi ręce jak najwyżej, na „książka nisko” kuca i kładzie ręce na
podłodze.

5.Zakładka do książki - praca plastyczna

Wykonujemy zakładkę do książki-  zachęcając dziecko do ozdabiania prostokątnego paska
kartonu  dowolną  techniką  np.:  rysowanie,  kolorowanie,  naklejanie  gotowych  elementów,
przewlekanie wełny lub wąskiej wstążki przez dziurki i wiązanie.

6.  Rysowanie  po śladzie  książki: http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-
po-sladzie-i-kolorowanie-ksiazka?version=print

http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-ksiazka?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-ksiazka?version=print
https://www.youtube.com/watch?v=o-_QaXW-uIs
https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg


Wtorek 21.04.2020

1.Historyjka  obrazkowa  „Od  autora  do  czytelnika”-  zapoznanie  dzieci  z  etapami
powstawania książki 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zsp-zarnowiec-sko/jak-powstaje-ksiazka/ – proces 
powstawania książki – karty obrazkowe

2.Zabawa badawcza ” Jaki jest papier”
Gromadzimy  różne  rodzaje  papieru  /gazeta,  karton,  papier  kredowy,  celofan,  chusteczki
higieniczne itp/.
-Zachęcamy  dziecko  do  dotykania,  określania  jaki  jest  –  gładki,  śliski,  chropowaty,
przeźroczysty, miękki;
- zwijanie, zgniatanie, podświetlanie papieru światłem latarki, darcie na kawałki. 
Zwracamy uwagę na porządkowanie przez dziecko miejsca pracy.

3.Zabawa ruchowa „Zabawa z pokazywaniem”
Poruszam rękami/wyciągamy ręce przed siebie i machamy/,
poruszam paluszkami/ ruszamy palcami/
poruszam brzuszkiem / dotykamy brzucha, wypinamy go do przodu/
Już się zmęczyłem/ dotykamy czoła/ i niczym nie poruszę
Usiądę na podłodze i odpocząć muszę.

4. „Moja książeczka” praca plastyczna
Propozycje:

- książeczka sensoryczna -  naklejanie na kartkach faktur / różnego rodzaju materiały i 
faktury/

- książeczka tematyczna – odszukiwanie np. w gazetach wycinanie i naklejanie 
obrazków zgodnych z zainteresowaniem dziecka np. samochody

Inspiracja: https://dzikajablon.wordpress.com/tag/ksiazka-sensoryczna/ 

5. Zabawa ruchowa „Książki”

Dziecko  leży  na   boku  na  dywanie  nogi  podkurczone.  Na  hasło  "książka  się  otwiera",
przechodzi  do  leżenia  na  wznak,  wyciąga  na  boki  wyprostowane  ręce  i  nogi.  Na  hasło
"książka się zamyka", powraca do leżenia na boku. "Książka stoi na regale" dziecko staje, pod
szafą, ścianą.
                                                                                                                                                       
Środa 22.04.2020

1.Zabawa paluszkowa „Przebojowe paluszki”

(Zaciskamy piąstki i kolejno odchylamy palce.)
Kciuk mówi - Jestem ważny i bogaty.
Palec wskazujący mówi - Jestem wielkim królem.
Palec środkowy mówi - Jestem Mikołajem.
Palec serdeczny mówi - A ja jestem wróżką.
Mały palec mówi - Ach, zmyślacie! Wiecie przecież sami,
że wszyscy jesteśmy tylko paluszkami. (poruszamy wszystkimi palcami.)

https://dzikajablon.wordpress.com/tag/ksiazka-sensoryczna/
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zsp-zarnowiec-sko/jak-powstaje-ksiazka/


2. Rozwiązywanie zagadek „Co to za bajka”

-Jest rzadkim zwierzęciem podobnym do Burka w bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka

-Jaka to postać znana z wielu bajek co na latającej miotle w podróż się udaje?

- Zjedli Babie Jadzie chatkę z piernika, znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka?

- Mała i złota po morzu pływała, żony rybaka życzenia spełniała

/Gdy dziecko ma swoje ulubione bajki,  można ułożyć o nich zagadki tak by dziecko 
domyśliło się o jaką bajkę chodzi wskazało/nazwało i przyniosło nam właściwą książkę/.  

3. Zabawy z literką „C c”  Przygotowujemy przedmioty na literkę C w np. cebula, cytryna,
cukierek,  cymbałki,  ciężarówka,  cerata  itp.  Prezentujemy je  dziecku,  mówimy ich nazwy,
zachęcamy dziecko do powtarzania. 
Nazywamy  przedmioty  na  literkę  „c”,  które  uda  się  odszukać  w  najbliższym  otoczeniu
(przedmioty, obrazki). Prosimy, by dziecko wyklaskało ich nazwy sylabami i policzyło je.
Wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu. Rozpoznajemy litery C c
wśród innych liter w  książeczkach,  gazetach.
Przygotowujemy szablon litery C c (wycinamy lub piszemy grubym pisakiem) zachęcamy
dziecko do ich  ozdobienia  dowolnym materiałem np.  układania  na  szablonie  zakrętek  od
butelek, ziarnek grochu, wyklejania plasteliną. 
Film o literce C jest tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=6QyLan3YL6A

Jak napisać literkę C:
https://www.youtube.com/watch?v=6vD13N8U-5I

Szablon litery C do ozdobienia: https://przedszkole165.pl/wp-content/uploads/2020/03/C.gif

4.”Z książki do książki” zabawa ruchowa z elementem skoku
Rozkładamy na dywanie np. chustki i prosimy by dziecko skakało obunóż z chustki na 
chustkę.
 
5.  Co lubisz robić w wolnym czasie?- zabawa dydaktyczna
Pokaż i powiedz jakie czynności przedstawione są na obrazkach? Opowiedz
Jasiowi i Małgosi co lubisz robić w wolnym czasie. Wybrane obrazki wklej
do zielonej ramki  

Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/
OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf

https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf
https://przedszkole165.pl/wp-content/uploads/2020/03/C.gif
https://www.youtube.com/watch?v=6vD13N8U-5I
https://www.youtube.com/watch?v=6QyLan3YL6A


Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/
OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf

Czwartek 23.04.2020

1.Słuchanie fragmentu wiersza „Księgarnia” – B. Formy

Stanęłam z mamą przed dużą wystawą.
Spojrzałam na książkę z okładką ciekawą.
Na niej królewna i zła czarownica.
Jakie piękne książki! Mama się zachwyca.
Po chwili w księgarni stanęłyśmy obie
pełno książek na półkach, którą wybrać sobie?
Wszystkie w kolorowe okładki ubrane
tytuły na nich wydrukowane.
O śpiącej królewnie bajkę wybrałam
i grzecznie panu podziękowałam.
Kiedy do domu z mamą przyjdziemy
w świat pięknej bajki się przeniesiemy.

https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f3880b8d-b050-4729-92b4-9e0eba910149/37926/OS_moje_cwiczenia_poziom_B_4.pdf


Rozmowa z dziećmi : Jak nazywa się sklep w którym kupujemy książki? Dlaczego czytamy 
książki? Jak zachować się w sklepie  i co musimy mieć by zrobić zakupy? 

2„Bajkowa muzyka” – improwizacja ruchowa przy dowolnej  muzyce lub np. Pizzicato-
Léo Delibes, Czajkowski „Walc kwiatów”.
Dziecko swobodnie tańczy przy muzyce, następnie „zamienia” się w postać z bajki:
- Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do koszyczka;
- Kopciuszek czyści garnek;
-Wilk skrada się na palcach przez las;
- Baba Jaga lata na miotle;
- krasnoludki płaczą nad  królewną Śnieżką;
- Książe jedzie na koniu;
- Kopciuszek tańczy na balu;

3. Zabawy z  kocem wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: 

- dziecko leży na kocu dwie osoby dorosłe unoszą dziecko w kocu i kołyszą na boki
- dziecko siedzi lub leży na kocu, osoba dorosła trzyma za brzeg koca i ciągnie po 

podłodze

- dziecko leży na brzegu koca, dorosły zawija koc wraz z dzieckiem w 
„naleśnik”/wystaje głowa/ oklepuje ciało dziecka przez koc, ciągnie po podłodze

- dziecko wspólne z dorosłym zawija koc w rulon

- przechodzenie po zwiniętym w rulon kocu jak po kładce.

4.„Gdzie leży książka” zabawa kierunkowa – połóż książkę na stole, na półce,  pod stołem, 
pod szafą, do koszyka, obok misia.

5. „Pomóż mi” zabawa matematyczna

Zachęcamy dziecko do porządkowania książek, układania wg wielkości /wzrastającej i 
malejącej/, przeliczania. Nie zapominamy o poproszenie dziecka by wytarło „kurz” na półce 
ściereczką oraz prania, płukania, wykręcania i wieszania ściereczki.

Piątek 24.04.2020

1.Rozmowa z dzieckiem na temat tego gdzie i w jaki sposób wypożyczamy książki?
Film o bibliotece:
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk

2. Zabawy ruchowa przy piosence „Witajcie w naszej bajce”:
https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E

Jak się bawić? Np. tak:  https://www.youtube.com/watch?v=j6jehxPnSFQ

3. Zabawa dydaktyczna „Co zmieniło się w koszyczku Czerwonego Kapturka?
Przygotowujemy przedmioty np.: bułka, kłębek wełny, jabłko, kwiatek, chusteczka, butelka 
plastikowa z sokiem lub wodą. koszyk lub pudełko

https://www.youtube.com/watch?v=j6jehxPnSFQ
https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk


- nazywanie wyjmowanych przedmiotów
- układanie w szeregu
- dostrzeganie zmiany w układzie przedmiotów-  odgadywanie czego brakuje.

4. Ćwiczenie grafomotoryczne.

Zachęcamy dziecko do rysowania  na tacy z piaskiem lub kaszą manną  kwadratów i 
prostokątów/książki/ oraz kształtów wybranych liter. 

5. Masażyk pleców „Maszyna do pisania”

Dziecko siedzi tyłem do nas

Wkręcamy papier do maszyny do pisania/ delikatnie „przekręcamy do przodu uszka dziecka”

Piszemy: ”Pisze pani na maszynie /stukamy palcami w plecy dziecka/

A..., B...,C...,kropka, przecinek / piszemy na plecach dziecka/

i.....przesuwamy wałek. / trzymając dziecko za głowę, delikatnie przechylamy je w bok, żeby 
straciło równowagę i przewróciło się  - cały czas je asekurujemy! /.

Inne propozycje do wykorzystania podczas zabawy:

- Piosenka „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato https://www.youtube.com/watch?
v=EJ1ycDmGhCU

- Rytmiczna rozgrzewka w podskokach

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 -Piosenka pt.: „Bajeczki „
http://chomikuj.pl/zmarzluch79/dla+dzieci+-+mp3+piosenki/Weso*c5*82e+przedszkole+trzy
latka/13.+Bajeczki,802172593.mp3(audio)

-Bajka o Jasiu i Małgosi

https://www.youtube.com/watch?v=Rz24eROBoFs

- Doskonalenie spostrzegawczości- znajdź różnice na obrazku: https://akademia.pwn.pl/view/
e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/
Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf

- Zabawy sportowe w parze dziecko-rodzic- https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

- Stworzenie pudełka sensorycznego- do koszyczka lub pudełka wkładamy rożne przedmioty,
które  muszą  się  różnić  w  dotyku,  strukturą,  fakturą,  kolorami,  tak  aby  jak  najbardziej
poznawczo  oddziaływały  na  dziecko.  Można  nimi  manipulować,  dotykać/pocierać  po

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rz24eROBoFs
http://chomikuj.pl/zmarzluch79/dla+dzieci+-+mp3+piosenki/Weso*c5*82e+przedszkole+trzylatka/13.+Bajeczki,802172593.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/zmarzluch79/dla+dzieci+-+mp3+piosenki/Weso*c5*82e+przedszkole+trzylatka/13.+Bajeczki,802172593.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=EJ1ycDmGhCU
https://www.youtube.com/watch?v=EJ1ycDmGhCU


dłoniach i stopach, jeśli dziecko się na to zgodzi. Sięgamy do niego od czasu do czasu, aby
dziecko było zainteresowanego jego zawartością. 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka


	Propozycje 20.04.2020 –24.04.2020
	Poniedziałek 20.04.2020
	1. Swobodna ekspresja ruchowa przy piosenkach o Misiach:
	https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg
	https://www.youtube.com/watch?v=o-_QaXW-uIs
	2. Wspólne oglądanie książek dla dzieci z domowej biblioteki – rozmowa na ich temat, wskazywanie na obrazkach i nazywanie postaci, przedmiotów, czynności, zwrócenie uwagi na to w jaki sposób korzystamy z książek, by ich nie zniszczyć. Wyróżniamy charakterystyczne cechy książki /okładki, tytuł, ilustracje.
	4. Zabawa ruchowa „Książki na półkę”
	Dziecko maszeruje, rytm wyklaskujemy lub wystukujemy. Na hasło: ”książka wysoko”- dziecko staje na palcach i unosi ręce jak najwyżej, na „książka nisko” kuca i kładzie ręce na podłodze.
	Wtorek 21.04.2020
	1.Historyjka obrazkowa „Od autora do czytelnika”- zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki
	Środa 22.04.2020

	1.Słuchanie fragmentu wiersza „Księgarnia” – B. Formy
	Stanęłam z mamą przed dużą wystawą. Spojrzałam na książkę z okładką ciekawą. Na niej królewna i zła czarownica. Jakie piękne książki! Mama się zachwyca. Po chwili w księgarni stanęłyśmy obie pełno książek na półkach, którą wybrać sobie? Wszystkie w kolorowe okładki ubrane tytuły na nich wydrukowane. O śpiącej królewnie bajkę wybrałam i grzecznie panu podziękowałam. Kiedy do domu z mamą przyjdziemy w świat pięknej bajki się przeniesiemy.

	2„Bajkowa muzyka” – improwizacja ruchowa przy dowolnej muzyce lub np. Pizzicato-Léo Delibes, Czajkowski „Walc kwiatów”.
	Dziecko swobodnie tańczy przy muzyce, następnie „zamienia” się w postać z bajki: - Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do koszyczka;
	- Kopciuszek czyści garnek; -Wilk skrada się na palcach przez las; - Baba Jaga lata na miotle; - krasnoludki płaczą nad królewną Śnieżką; - Książe jedzie na koniu; - Kopciuszek tańczy na balu;
	Piątek 24.04.2020
	3. Zabawa dydaktyczna „Co zmieniło się w koszyczku Czerwonego Kapturka?



