
Propozycja  zbaw  od  27.04. do 30.04.2020r. w gr. 1 

Temat kompleksowy: Nasze ulubione książki 

27.04.  poniedziałek Temat: Moje ulubione książki 

1. Moja ulubiona książka – Rodzic wspólnie z dzieckiem ogląda / czyta dowolną książkę. 

Dziecko swobodnie wypowiada się na temat książki. Warto zwrócić uwagę dziecka na 

elementy składowe, tzn. tekst, obrazki, okładka, tytuł, autor, jak nazywa się miejsce gdzie 

możemy kupić książkę – czyli księgarnia.  

 

2. Moje książki – słuchanie wiersza Iwony Salach oraz rozmowa na temat jego treści. 

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. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza. Może zadać pytania dziecku: 

np. Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu? Co trzeba najpierw zrobić, zanim 

weźmiemy do ręki książkę? Warto zwrócić uwagę dziecku na zasady prawidłowego 

obchodzenia się z książkami: Nie wolno plamić książki, ani zaginać rogów. Należy delikatnie 

odwracać kartki, by ich nie podrzeć, oraz odkładać książki na swoje miejsce.  

 

3. Zagubione rzeczy – zabawa ruchowo – orientacyjna. Rodzic gromadzi kilka przedmiotów z 

otoczenia dziecka, np. kubeczek do herbaty, książka, talerzyk śniadaniowy, piłka, klocek, itp. 

Na sygnał dziecko zabiera jeden przedmiot i odnosi go na odpowiednie miejsce. Dodatkowym 

utrudnieniem zabawy może być zadawanie dziecku zagadki słownej o danym przedmiocie. 

 

4. Karta pracy Czy znasz tę bajkę? – dziecko łączy bohatera bajki z atrybutem. 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/5c3ac319f494fd89aee65edc6d0c84e

1353b2ac7e47e64748cfeda6b1634cb10/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Bajkowy quiz dla Rodziców 

https://gazetalubuska.pl/quiz/pytanie/6002,bajkowy_quiz_jak_dobrze_znasz_bajki_i_postaci

e_z_nich,q,t.html  

  Czerwony Kapturek quiz  https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,12ecc-czerwony_kapturek.html 

 Piosenki do słuchania: 

Witajcie w naszej bajce https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

Piosenka o książeczce https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 
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28.04. wtorek Temat: Jak powstaje papier? 

1. Jak powstaje papier? Film dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=IizrNpDT520 lub 

Dlaczego? Po co? Jak? – Liście, skrzydła, papier (o papierze - od 10 minuty filmu) 

https://www.youtube.com/watch?v=-syVkvEKaqw 

 

2. Papier jest... – zabawa badawcza. Rodzic przygotowuje różne rodzaje papieru np. kartka z 

bloku, papier toaletowy, bibuła, chusteczka higieniczna, papier ścierny, itp. Dziecko zasłania 

oczy opaską i próbuje określać jaką fakturę ma badany kawałek papieru, np.: gładki, 

chropowaty, pomarszczony, śliski, szeleszczący, sztywny, miękki itp. Następnie Rodzic prosi, 

by dziecko zdjęło opaskę z oczu. Pyta, do czego mogą służyć poszczególne kawałki papieru. 

Dziecko próbuje określić zastosowanie papieru, np.: do czytania, do wycierania nosa, do 

wycinania, do rysowania.  

 

3. Zabawa ruchowa Dotknij przedmiotu …. – dziecko maszeruje, biega lub podskakuje do 

muzyki. Na przerwę w muzyce Rodzic mówi hasło: Dotknij przedmiotu drewnianego / 

papierowego / plastikowego / metalowego. Zadaniem dziecka jest znalezienie w swoim 

otoczeniu danego przedmiotu. 

Muzyka do biegu https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA  

Muzyka do marszu https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0&t=3s 

 

4. Luneta – praca plastyczno-techniczna. Rodzic przygotowuje dla dziecka rolki po papierze 

toaletowym oraz kolorowy papier i różnego rodzaju kształty do ozdabiania. Zadaniem dziecka 

jest ozdobienie rolek w dowolny sposób. Następnie można wykorzystać lunety do dowolnej 

zabawy.   

Oczywiście można wykorzystać rolkę po papierze w zupełnie inny sposób, oto kilka 

przykładów: 

https://www.google.com/search?q=prace+plastyczne+z+rolki+papieru+toaletowego&tbm=i

sch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj10ZqgrProAhUipIsKHT9yB2kQsAR6BAgJEAE

&biw=1536&bih=750 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Sekrety produkcji papieru toaletowego – film 

https://www.youtube.com/watch?v=jWWmH7GtBWU&list=PLlik-

iIxg2dzkxWEY9gTosZVutfXyQzla&index=5  

 Przypomnienie piosenki z gestem „My jesteśmy krasnoludki” 

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

 Edukacyjne zabawy do druku i bajki do czytania z bohaterami bajek telewizyjnych 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/edukacyjne-zabawy-do-druku-i-bajki-do-czytania-z-

bohaterami-bajek-telewizyjnych/ 
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29.04. środa Temat: Kolorowe książeczki 

1. Kot – nauka wierszyka Ewy Małgorzaty Skorek połączona z zabawą ruchową. Rodzic czyta 

wiersz, jednocześnie rysując na dużej kartce. Następnie jeszcze raz recytuje wiersza, a dziecko 

palcem na dywanie rysuje kota.  

Miły pyszczek, uszka małe, 

tu dwa oczka, a tu wąsy daję. 

Wyprężony grzbiet, nogi, 

teraz ogon długi. 

Oto kot, co myszki lubi.  

Następnie na hasła Rodzica dziecko wykonuje określone czynności: Kotek biega – dziecko 

porusza się na czworakach; Kotek robi koci grzbiet – dziecko napręża plecy; Kotek pije mleko 

z miseczki – dziecko układa dłonie w kształt miseczki i naśladuje picie mleka; Kotek oblizuje 

się i miauczy – dziecko oblizuje wargi i miauczy jak kot.  

 

2. Oglądanie bajki Kot w butach https://www.youtube.com/watch?v=B7Ofrdarzb0  

 

3. Rozmowa na temat zachowania się kota, jego postępowania. Dziecko próbuje określić co było 

dobre, a co złe w zachowaniu bohaterów bajki.  

 

4. Kot – praca plastyczna z różnych kawałków materiałów. Zadaniem dziecka jest ozdobienie 

sylwety kota, doklejenie oczu, wąsów z włóczki, nosa z plasteliny, itp. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kot-w-butach-1 

LUB 

Kolorowanie kredkami obrazka kota. 

Przykłady kolorowanek:  http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/slodki-kociak 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/piekny-kotek 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kotek-w-domu 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Praca plastyczna Kot z papierowego talerzyka 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486127059773/  

 Kot malowany farbą i rurką https://pl.pinterest.com/pin/847380486127059809/  

 Kot z papieru kolorowego https://pl.pinterest.com/pin/847380486127059834/  

 Krótkie zagadki dla dzieci o bajkach https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-dla-

dzieci-o-bajkach/ 
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30.04. czwartek Temat: W bibliotece 

1. „Krasnoludki” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie granym przez 

Rodzica (np. na tamburynie, lub grzechotce). Na hasło: Mały krasnoludek dziecko wykonuje 

siad podparty, chwyta się za pięty. Na hasło: Duży krasnoludek dziecko wspina się na palce i 

maszeruje. Na hasło: Szybki krasnoludek dziecko biega po pokoju.  

 

2. Kłopoty w bibliotece – słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka. Rodzic recytuje wiersz, 

pokazując w odpowiednich miejscach obrazki biblioteki oraz postaci z bajek. 

Obrazek biblioteki https://w.bibliotece.pl/community/libraries/bibliotekakrakow/ 

Obrazek Calineczki https://pl.pinterest.com/pin/490470215641701454/ 

Obrazek Hałabały http://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2019/04/z-przygod-krasnala-

haabay-o-gosciach-co.html 

Obrazek Plastusia  

https://www.youtube.com/watch?v=SyTgwHmmUD4&list=PLaIjP0EHZcWGUit1pWoTjV

ugySiSYojR0 

Książkom w pewnej bibliotece  (Rodzic pokazuje ilustrację przedstawiającą bibliotekę, 

regały z książkami) 

nudziło się tak dalece, 

że ni z tego, ni z owego 

zaczęły grać w chowanego. 

„Calineczka” się schowała  (Rodzic pokazuje ilustrację z Calineczką lub książkę z tą 

bajką) 

za ogromny atlas ryb. 

Szuka krasnal Hałabała,   (Rodzic pokazuje obrazek krasnala Hałabały) 

gdzie się przed nim Plastuś skrył? (Rodzic pokazuje obrazek Plastusia) 

Tak się wszystkie wymieszały, 

że ta pani w bluzce w prążki 

chodzi tutaj już dzień cały, 

nie znajdując żadnej książki. 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Rodzic może wyjaśnić dziecku różnicę między 

biblioteką a księgarnią. Tłumaczy, dlaczego w bibliotece ważny jest porządek. Pyta dziecko, 

jak nazywały się postaci z bajek, które wystąpiły w wierszu.  

 

3. Baba Jaga patrzy – Rodzic jest Babą Jagą, dziecko stoi w wyznaczonym miejscu (np. na 

końcu dywanu). Baba Jaga jest odwrócona tyłem, zakrywa oczy rękami i powtarza słowa: 

„Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dziecko biegnie w stronę Rodzica. Baba 

Jaga po tych słowach odwraca się. Dziecko musi się zatrzymać w miejscu i nie poruszać się. 

Baba Jaga chodzi i patrzy, czy dziecko się nie rusza (może też rozśmieszać). Gdy dziecko się 

poruszy, zabawa zaczyna się od początku. Baba Jaga ponownie wypowiada formułkę. Gdy 

dziecko dobiegnie do Baby Jagi, wygrywa.  

 

4. Każda książka na swoim miejscu – porządkowanie i układanie książek na półkach. Dziecko 

razem z Rodzicem ustala, w jaki sposób można uporządkować książki w domowej 

biblioteczce. Rodzic proponuje dziecku np. ustawienie książek od najmniejszej do 
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największej, lub od najgrubszej do najcieńszej. Dziecko próbuje samo wybrać sposób, w jaki 

będzie układać książki na półkach.  

Przy tej okazji Rodzic może zwrócić uwagę dziecka na stan książek, np. pyta: Czy kartki w 

tej książce powinny być zagięte? Czy kartki mają być podarte? Co możemy zrobić, by 

naprawić te książki? Zwraca uwagę, że z książkami należy obchodzić się delikatnie. Trzeba 

uważać, by ich nie poplamić i nie zaginać stron, ostrożnie odwracać strony, by ich nie porwać. 

Po obejrzeniu należy książkę odłożyć na miejsce. 

 

5. Dopasuj cienie do postaci z bajek https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/dzien-

postaci-z-bajek/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Puzzle Calineczka https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/185345-calineczka-do-

biblioteki 

 Labirynt https://mamotoja.pl/pub/babyonline_2015/labirynty/labirynt-krolewna.pdf  

 Piosenki do słuchania: 

Witajcie w naszej bajce https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

Piosenka o książeczce https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 
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