
Witajcie dzieci! 

 
Zapraszamy Was do wspólnej zabawy online w domu z Rodzicami. 

 

Poniedziałek: 27. IV. 2020 

 

Temat: Książeczki z mojej półeczki. 

 

1. Rozwiązanie zagadki: 

 
Choć nie ma zamka, ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,  
wierszyków, bajek i opowieści (książka). 
 

 

2. Zabawa:” Książeczki z mojej półeczki”. Prosimy, aby rodzic schował wcześniej do 

plecaczka kilka wybranych książeczek, bajeczek , jakie dziecko ma w domu. Zadaniem dziecka 
jest odkrycie zawartości plecaka. Prowadzimy rozmowę z dzieckiem: 

 

Co ukryło się w Twoim plecaku, co znalazłeś? 

Czym różnią się od siebie te książeczki? 

Czy są takiej samej wielkości? 

Czy są tej samej grubości? 

Czy mają takie same ilustracje? 

Czy mają takie same kolory? 

Co ciekawego można znaleźć w książkach? 

 

3. Zabawa „Mała czy duża” - do tej zabawy wykorzystujemy kilka zgromadzonych 

książeczek, które były w plecaku. Zadaniem dziecka jest ich poukładanie od najmniejszej 
do największej lub odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej. 
 

 

4. Słuchanie wiersza: Olgi Adamowicz: „Smutna książeczka.” 

 
Pewnego dnia ze swej półeczki,  
skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

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. 

 
5. „Biblioteczkę w domu mamy i o książki zawszew dbamy”. Rozmowa z dzieckiem na 
temat tego, jak należy o książki dbać (nie rysujemy po książkach, nie zaginamy kartek, nie 
wyrywamy stron, ilustracji, używamy zgodnie z przeznaczeniem). 



6. Wysłuchanie listu od książki z prośbą, jak o nią dbać.  „List od książki.” 

 

Nie pisz i nie rysuj kredkami po mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. 

Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półkę mnie odkładaj, dbaj o me okładki. 

Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie z pomocą rodziców naprawić, pozszywać. 

Nie czytaj, gdy jesz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.  
 
 
 
 

Wtorek 28.04  

 

T. Jak powstaje książka ? 
 
 
1. Proponujemy – zabawa na nowy dzień - w parach witamy się różnymi częściami ciała 

przy piosence. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY  

 

2.  Słuchanie wiersza pt. „ Kup mi mamo książeczkę” t. Kubiak  

 

Kolorowe książeczki, kolorowe bajeczki, 
 

w kolorowych bajeczkach kolorowy jest świat. 
 
 

Kup mi, mamo, książeczkę, przeczytamy bajeczkę, 
 
a w bajeczce tej – dziwy. Każdy poznać je rad. 
 
 

Ile jabłek w koszyku, tyle w książce wierszyków. 
 
A te wiersze jak świerszcze grają przez całą noc.!  

 

Kup mi, mamo, książeczkę, przeczytajmy bajeczkę. 
 
Nocą będą bajeczki przy księżycu się śnić. 
 
 

Chodźmy więc jak najszybciej – niech książeczki jak 

skrzypce wierszykami, bajkami grają, grają nam dziś. 

 

W książce różna jest nuta: kaczor, myszka , kot w 

butach… Miś Uszatek wesoło tak uśmiecha się tam. 

 

Można porozmawiać z dziećmi na temat ich wiedzy skąd się biorą książki, o tym jakie znają tytuły 

bajek, pokazać różne gatunki książek dostępne w domowej biblioteczce /np. encyklopedia, atlas, 

słownik, itp./ 

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY


3. Zachęcamy do wspólnego z dzieckiem oglądnięcia film pt. „ Jak powstaje 
 

książka ilustrowana” 
 

 

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

Porozmawiajmy na temat procesu powstawania książki . Proszę zwrócić dziecku uwagę na 

osoby biorące udział w tym procesie. Dziecko pozna nazwy niektórych zawodów związanych z 

wydawaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz. 

 
 

4. Zagadki pozwalające utrwalić zawody osób biorących udział w powstawaniu 

książki Pisze książki i wierszyki 

Bajki, baśnie i legendy. 
 

Swoje myśli nam napisze 
 

Byśmy w książce je znaleźli./ autor/ 
 

 

W jego pracy są maszyny, 
 

Które kartki łączą w całość 
 

By powstała kolorowa 
 

Książka nasza, ta jedyna /drukarz/. 
 

 

Ma komputer, ma też kredki 
 

Kreśli kropki, kółka kreski 
 

I rysuje nam wspaniałe 
 

Krasnoludki duże, małe 
 

Które w książce oglądamy /ilustrator/ 
 

 

5. Piosenka „ Podróż do krainy bajek” /przekażmy dziecku kto to taki pan Andersen-to 

autor licznych bajek dla dzieci np. Btrzydkie Kaczątko, Królowa Śniegu, Calineczka 

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

6. Ćwiczenia oddechowe „Kartka” – próby odwracania kartek w książce przy pomocy 
 

dmuchania - rozwijanie pojemności płuc. 

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


7. Jak obchodzić się z książką ?- wiersz pt . Książeczka” L. Krzemienieckiej 
 

/porozmawiajmy z dzieckiem co to znaczy szanować książkę, dlaczego to jest ważne/ 
 
 

 

W książeczce płynie rzeczka 

 

W książeczce szumi las 

 

W prześlicznych tych książeczkach 

 

tysiące przygód masz 

 

Książeczka cię powiedzie 

 

Na strome szczyty skał 
 

Z niej możesz się dowiedzieć, 
 

gdzie niedźwiedź zimą spał 
 

Jak świerszczyk grał na skrzypcach 

 

Jak w morzy płyną śledź 

 

I co robiła Wikcia by same piątki mieć 

 

Więc chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też 

 

Wpierw dobrze umyj rączki 
 

A potem książkę bierz 
 
 

 

8. Propozycje bajek do oglądnięcia przez dziecko. 
 

Złotowłosa i trzy niedźwiedzie https://www.youtube.com/watch?v=JFSKlPZDL58 

Trzy śwnki https://www.youtube.com/watch?v=eeYka9JOOcs&t=69s 

 
 

9. Proponujemy dla chętnych dzieci 5-letnich poniższą kartę pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=JFSKlPZDL58
https://www.youtube.com/watch?v=eeYka9JOOcs&t=69s


 



Środa 29. IV. 2020 

 

Temat: „Moje ulubione bajki” 

 

 

1. Powitanie piosenką „Witamy w naszej bajce”  

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA 

 

2. Wiersz pt. „Chatka bajek” E. Ostrowskiej. Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje 

pytania dziecku typu: Jakie bajki wystąpiły w wierszu? Jak wyglądał Kopciuszek? Może poprosić 

by dziecko opowiedziało dalszą historię z danej bajki, powiedzieć, którą najbardziej lubi i 

dlaczego? 

 
Stoi chatka na rozstaju,  
wszystkie bajki w niej mieszkają. 

Stuk, puk… entliczki pentliczki… 

Otwierajcie w chatce drzwiczki! 

 
Idzie, idzie bajka w świat 

w czarodziejskiej szacie. 

przyjrzyjcie się dobrze – 

może ją poznacie?… 

Rozpuściła jasne włosy. 

Rąbek sukni już unosi, 

tańczy lekko, na paluszkach. 

Czy królewna to, czy wróżka? 

Trzewiczek jej z nóżki spadł! 

Czy już teraz każdy zgadł?… Kopciuszek/ 

 
Właśnie Jacek wchodzi prędko. 

idzie boso, z długa wędką. 

Dłoń do ust podnosząc szybko  
– Hej, heej! – woła – Przypłyń 

rybko! Rybko! Rybko! Wspomóż 

mnie! 

Kto zna bajkę? Kto już wie?… / O rybaku i złotej rybce 

 
A na głowie ma czapeczkę  
zawiązaną na wstążeczkę. 

niesie koszyk, w tym koszyku 

pełno różnych smakołyków. 

– pewnie wilk się tu gdzieś skrada! – 

zauważył bystro Adam. / Czerwony Kapturek/ 

 
Jurek buty wdział czerwone, 

chodzi w jedną, w drugą stronę, 

to „miau!” – woła, oczy mruży, 

to poprawia but zbyt duży, 

lub przy bucie sznurowadło. 

Któż to taki? Trudno zgadnąć? /Królewna Śnieżka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA


3. Prawda czy fałsz? – dziecko słucha fragmentów bajek, wskazuje, co jest niezgodne z 

treścią bajki: 

  
 Książe po balu postanowił wyruszyć w świat w poszukiwaniu pięknej księżniczki. 
Dotarł do domu w którym mieszkał Kopciuszek. Zaczął mierzyć pantofelek, który, o 
dziwo, pasował jak ulał na stopy wszystkich sióstr. Oo.…- zawołał Książę.
 Do chatki weszła mała dziewczynka w zielonej czapeczce, imieniem Czerwony 
Kapturek. Rozglądała się do dokoła. Zbliżyła się do łóżka. Otworzyła szeroko usta 
połknęła smacznie śpiącego wilka.
 Dawno temu żył młynarz , miał 3 synów, najmłodszemu pozostawił w spadku młyn i 
osła. – To ci dopiero majątek! – westchnął syn, ale odebrał spadek i wyruszył wraz z osłem 
w świat!
 Królewna Śnieżka długo wędrowała po lesie aż dotarła do niewielkiej chatki. Weszła 
do niej, chatka była pusta. Postanowiła odpocząć . Po niedługim czasie krasnale powrócili 
po ciężkiej pracy w lesie do domu. Ujrzeli dziewczynkę i kazali jej opuścić dom.


4. „Bajkowa muzyka” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dziecko improwizuje 

ruchem bajkowego bohatera inspirowane muzyką.  
Dziecko swobodnie tańczy przy muzyce, „zamienia” się w postać z bajki:  
- Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do 
koszyczka - Wilk skrada się na palcach przez las  
- Baba Jaga lata na 
miotle - Kot w butach  
- krasnoludki płaczą nad 
Śnieżką - Książe jedzie na koniu  
- Kopciuszek tańczy na balu 

 

5. „Bajkowa zgadywanka” – słuchanie tekstu czytanego przez rodzica - dziecko podaje rym 

Jeździ kareta po świecie 

A kto jest w tej karecie? 

Przy oknie z lewej strony 

Kapturek. Jaki?..... („Czerwony”). 

Dalej na stercie poduszek 

Malutki Tomcio..... („Paluszek”). 

Spoza wielkiego kosza 

Śmieją się: Jaś i ..... ( „Małgosia”) 

Uwaga! Oj, uwaga!  
To przecież Baba ..... („ Jaga” ). 

Koło lalki i misia 

Stoi Sierotka ...... („Marysia”) 

Pomiędzy walizkami 

Dziewczynka z ....... („zapałkami”) 

 

6. „Liczymy sylaby i głoski” zabawa słuchowa. Podajemy dziecku wyrazy np. / 

krasnoludek, królewna, Calineczka, kareta, Kopciuszek, pantofelek bal, i inne wiążące się z 
bajkami./ Zadaniem dziecka niech będzie rytmiczne wyklaskanie sylab np. kra-sno-lu-dek i 

podanie ich ilości /4/. Można też równocześnie dzieląc na sylaby układać po jednym klocku 
czy patyczku i przeliczyć ilość.  
Dzieci 5 -letnie mogą dzielić wyrazów trzy i czterogłoskowych na głoski (kot, król, wilk, 
las, but, dom), np. k-o-t, l-a-s. 

 

7. Zaproponujmy dziecku by wykonało pracę plastyczną „Moja ulubiona postać bajkowa” 
techniką może być dowolna np. rysowanie, wyklejanie malowanie farbami . 



Czwartek 30. IV. 2020 

 

T: „Jestem autorem mojej książeczki” 

 

1. Zabawa z piosenką na dzień dobry „Koniki - ”dzieci znają i bardzo lubią tą zabawę z 

przedszkola  
https://www.youtube.com/watch?v=gVP74NryCNs 

 

2. „Książki z biblioteki”- zabawa ruchowa.  
Dziecko maszeruje. Na sygnał dźwięku rodzic- wróżka z Królestwa Książek zamienia dziecko w 
postać z książki, która wykonuje polecenia wróżki. Za każdym razem proponujemy inną postać i 

inne ćwiczenie, np. Zamieniam Cię w Królewnę, która musi chodzić na paluszkach, zamieniam 

Cię w żabkę i musisz skakać jak ona, zamieniam Cię we Wróżkę i musisz udawać, że latasz i 
czarujesz itp. 

 

3. Skoro książka ma być przyjacielem dziecka to musi ją bliżej poznać. Przedstawienie 

się książki przy pomocy wiersza T. Kubiaka: „Ja jestem książka” 

Ja jestem książka, twój przyjaciel szczery. 

Na moich kartkach rysunki, litery. 

Na mych rysunkach ptaki, pola, rzeki, 

Kwiaty sprzed domu i księżyc daleki.[...] 

Ja jestem książka twój przyjaciel mądry 

Ja cię prowadzę przez morza i lądy. 

Wędruję z tobą w świat, krajem wzdłuż Wisły, 

Lasem zielonym i polem złocistym. 

Uczę cię szukać na stawie łabędzi. 

Pod świerkiem szyszek, pod dębem żołędzi. 

 

4. Rozmowa na temat wiersza: 

- O czym możemy dowiedzieć się z książeczek? 

- kim dla nas może być książka? 

- Kim jest przyjaciel? 

- Jaki powinien być przyjaciel? 

- Dlaczego mówimy, że książka jest naszym przyjacielem 
 

 

5. „Jestem autorem mojej książeczki” – tworzenie własnej, rodzinnej książki.  
Zachęcamy do zaangażowania się całej rodziny, np. wspólne wymyślenie historii, 
zilustrowanie historii, stworzenie książeczki.  
Będzie nam miło gdy po skończonej pracy, otrzymamy zdjęcia powstałej książeczki z krótkim 

opisem o czym ona opowiada na adres email – jesteśmy bardzo ciekawi, co stworzycie! 

 

Życzymy miłego tygodnia, ciekawych zabaw i wrażeń. 
 
 
 
 

Opracowały: Małgorzata Pachytel Magda.Czepiel  Monika Dymek 

https://www.youtube.com/watch?v=gVP74NryCNs

