
Grupa VI - Anna Kozińska, Monika Lisowska  
 
27.04 – 30.04.2020 r. 

„Tajemnice książek” – to temat przewodni zabaw, które przygotowałyśmy na ostatni tydzień 
kwietnia. 

 
A oto nasze propozycje: 

1) Zajęcia z mowy:  
 

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

„Jak powstaje książka?” Magdalena Tokarczyk 

 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają 

i jaką drogę do nas przemierzają. 

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. 

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać. 

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, 

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. 

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, 

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… 

Recenzent poprawki nanosi sprawnie, 

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. 

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. 

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie 

i tak tysiące książek powstanie. 

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. 

W księgarni książkę możemy zakupić, 

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. 

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, 

ale na półkę ładnie odkładamy. 

 

Oglądanie i opowiadanie treści kolejnych obrazków historyjki (wyjaśnienie dzieciom słów: autor, 

ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 autor pisze książkę, 

 książka trafia do wydawnictwa 

 ilustrator wykonuje obrazki do książki, 

 maszyny drukują książkę, 

 książka trafia do księgarni, biblioteki (czytelnik wybiera i kupuje lub wypożycza 

książkę) 

                     Zagadki związane z tematyką – na podsumowanie

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka,  

często otwierasz ją i zamykasz .  

W swym wnętrzu wiele tajemnic 

mieści ,  

wierszyków, bajek i opowieści.    

(KSIĄŻKA) 

 

A oto zagadka książkowa,  

10 liter ma to słowo ,  

A na końcu jest w nim„ teka”, 

 książka tam na ciebie czeka.   

(BIBLIOTEKA) 

 

Kto ma na półkach książek bez liku  

i dba o książki i czytelników?   

(BIBLIOTEKARKA) 

 

 

Pisze książki i wierszyki  

Bajki, baśnie i legendy.  

Swoje myśli nam napisze  

Byśmy w książce je znaleźli.   (PISARZ) 

 

W jego pracy są maszyny,  

Które kartki łączą w całość 

By powstała kolorowa  

Książka nasza, ta jedyna.    

(WYDAWCA) 

 

Ma komputer, ma też kredki  

Kreśli kropki, kółka kreski  

I rysuje nam wspaniałe  

Krasnoludki duże, małe  

Które w książce oglądamy.   

(LUSTRATOR) 

 

 

 



 „Wielki skarb”– zapraszam rodziców  do przeczytania dzieciom poniższego wiersza. Wcześniej, 

poproście dzieci by zapamiętały, o czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki.  

 

„Wieki skarb” Barbara Stefania Kossuth  

Mam przyjaciela – wielki skarb,  

największą radość w świecie.  

Któż to? Aha, nie powiem, nie…  

Z łatwością odgadniecie.  

Chciałbym z nim przebyć cały dzień,  

lecz mi nie daje niania.  

– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,  

dość tego już czytania.  

Tak, książka to przyjaciel mój –  

przyjaciel prawie żywy.  

On opowiada cudów moc,  

o świecie prawi dziwy.  

O górach, morzach niesie wieść,  

o naszej własnej ziemi,  

wypowie wiersz lub cudną baśń –  

czym? – Literkami swymi.  

Więc cieszę się, że książkę mam.  

Och, czytać pragnę wiele!  

Nie niszczę ich, bo książki me –  

najlepsi przyjaciele.  

 

Rozmowa na temat wiersza: czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z książek? 

Jakie inne informacje możecie znaleźć w swoich ulubionych książkach? Co oznacza 

sformułowanie „książka moim przyjacielem”?  

 

 „Książka moim przyjacielem”- zabawy czytelnicze, teatralne i dramowe 

„Zagadki – rymowanki” –odpowiedź powinna rymować się z zagadką.  

 

W Krakowie mieszka wawelski smok,  

co zieje ogniem przez cały… (rok) 

Krasnoludek jest malutki,  

tak jak wszystkie… (krasnoludki). 

Kto z krasnalami w tym domku mieszka?  

To jest na pewno Królewna (Śnieżka). 

Kto był dobry dla Kopciuszka?  

Chrzestna matka, czyli (wróżka). 

Czerwony Kapturek do babci wędrował,  

Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował). 

Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.  

Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).  

Gdy kot buty dostał,  

Janek księciem (został).  

Rzecz to znana, całkiem pewna,  

Że Pinokio powstał z (drewna) 



 

Zabawa:  „Ulubiona książka” 

Niech dziecko zastanowi się, jaka jest jego ulubiona książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką 

historię w niej przedstawiono.  

Gdy dziecko opowie o swojej ulubionej książce, niech si ę zastanowiły, z czego są zrobione książki. 

Chodzi o to, by nakierować rozmowę w taki sposób, by dziecko doszło do wniosku, że książki mogą 

być też elektroniczne – do czytania lub do słuchania. Jeżeli to możliwe, można pokazać dziecku  różne 

rodzaje książek: albumy, atlasy, beletrystykę, książki obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne – e-

booki i audiobooki. 

Proszę porozmawiać z dziećmi na temat książek. Oto przykładowe pytania: Czym różnią się od siebie 

te książeczki? Czy są tej samej wielkości?  Czy są tej samej grubości? Czy mają takie same kolory? Co 

można znaleźć w książkach? Gdzie możemy kupić książkę? Gdzie możemy wypożyczyć książkę? W jaki 

sposób dbamy o nasze książki żeby ich nie zniszczyć?  

Zabawa ruchowa „W księgarni” 

Dziecko zajmuje miejsca na dywanie. Leży na boku. Na hasło: Książka się otwierają-  przechodzi do 

leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają 

klaszczą w dłonie. Rodzic mówi, ile stron ma książka, a dziecko tyle razy klaszcze. Na hasło: Książka się 

zamyka dziecko powraca do pozycji wyjściowej. Leżenie na boku, nogi podkurczone. Na hasło: Książka 

staje na regale, dziecko przechodzi do stania na baczność. 

„Do krainy baśni zabieram…” – Proszę prosić dziecko, aby wymyśliło nazwę przedmiotu zaczynających 

się na wskazaną głoskę. Np. na głoskę „g”. Następnie rozpoczynamy zabawę słowami: Do krainy baśni 

zabieram: grę, dziecko powtarza słowo wypowiedziane przez rodzica i dodaje swoje: Do krainy baśni 

zabieram: grę, gęś. Następnie ponownie rodzic lub kolejna osoba chcąca wziąć udział w zabawie: Do 

krainy baśni zabieram: grę, gęś,  gwiazdy.  Każda kolejna osoba kolejno powtarza wcześniejsze słowa i 

dodają własne. W dowolnym momencie można rozpocząć kolejną turę, podając  słowa zaczynające 

się inną głoską. 

„Zgadnij, kim jestem?” – zabawa pantomimiczna: dziecko naśladuje zachowanie bohatera znanej 

bajki. Rodzic próbuje odgadnąć, kogo dziecko naśladuje. Naśladować zachowanie bohatera może 

również rodzic, a dziecko stara się odgadnąć. 

 Zachęcam również do obejrzenia poniższych filmów: 

1. „Od drzewa do papieru” 

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

 

2. Jak powstaje książka?  

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

 

3. Książki - Jak to jest zrobione? 

https://www.youtube.com/watch?v=CpXYhuRQtY4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=CpXYhuRQtY4


2) Zabawy matematyczne: 

 
 „W księgarni” – należy przygotować cztery stoiska z książkami, na każdym z nich jeden rodzaj 

książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i komiksy. Ważne, by książki z jednego 

stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne. Każdy rodzaj książek ma inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 

10 zł, 20 zł. Dziecko ma za zadanie kupować, np.:  co najmniej trzy książki w dowolnych cenach. 

Ważne, by zostało mu jak najmniej pieniędzy. Kupować książki i dokładnie odliczać kwotę 

pieniędzy, jaką należy zapłacić itd. Nie można zmieniać cen książek podczas transakcji. Po 

zakupach dziecko opowiada, co sprawiło im trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy. 

 „Powiedz mi, jak to ułożyć” – zabawa w parach.  

Dziecko otrzymuje 8 klocków typu lego. Ważne, by zestawy klocków w parze odpowiadały sobie 

kolorem i kształtem. Dziecko, odwrócone plecami do rodzica, Rodzic układa prostą wieżę ze 

wszystkich ośmiu klocków. Następnie zadaniem rodzica jest opowiedzenie słowami, w jaki 

sposób powstała wieża, np. Pierwszy jest klocek czerwony z sześcioma wypustkami, na nim mały 

żółty itp. Dziecko układa swoje klocki w sposób, o którym opowiada rodzic. Po skończonej pracy 

sprawdzają poprawność wykonania zadania i zamieniają się rolami. 

 „Ile kosztuje ta książka?” – zabawa tematyczna w księgarnię z wykorzystaniem modeli monet i 

banknotów. 

 Praca z wyprawką – dodawanie w zakresie 10, przeliczanie, utrwalenie znaku „+” – KP cz.4 str. 7 

 Codziennie utrwalamy kalendarz: dzień, miesiąc, dzień tygodnia, pora roku  

 

 

3) Zabawy plastyczne 
 

 „Moja ulubiona książka” – rysowanie kredkami świecowymi  lub farbami ilustracji do ulubionej 

książki lub bajki. 

 

Zanim dzieci przystąpią do pracy plastycznej, zachęcam do przeczytania opowiadania „Jak 

powstaje książka?”. Słuchając o  kolejnych przygodach Ady i Adama, dzieci dowiedzą się, w jaki 

sposób powstaje papier i jak kiedyś pisano książki.  

 „Jak powstaje książka?” (Maciej Bennewicz) 

Pan drukarz zaczerpnął białą maź i wylał ją na kwadratowe sito. 

 – To jest pulpa – powiedział uroczystym tonem. – Dawniej robiło się ją ze starych szmat                            

– rozdrobnionych i rozpuszczonych, a teraz robi się ją z drewna. Te białe włókna to celuloza. Nadmiar 

wody ocieka i po wyschnięciu tworzy się papier.  

Dzieci z niecierpliwością przyglądały się ruchom pana drukarza. Drewniany kołowrót podobny 

do  dziadka do  orzechów, tylko większy, zgrzytnął i  dwie grube deski ścisnęły sitko, na które przed 

chwilą wylała się papierowa pulpa. 

– Oto wyschnięta pojedyncza kartka. – Pan Borys, pracownik muzeum, podał dzieciom dwie 

grube kartki. – Właśnie z powodu sposobu, w jaki powstawał dawniej papier, nazwano go papierem 

czerpanym. Był bardzo drogi. Dlatego także książki były bardzo drogie. Wszystko wykonywano 

ręcznie. Z kotła zaczerpywano pulpę, a następnie na sicie, przygnieciona prasą, czyli ciężkimi deskami, 

ociekała z wody. Po wyschnięciu powstawała kartka, jak ta.  

Najpierw Ada, a potem Adam zaczerpnęli białą maź z beczki, a potem po kolei kręcili wielkim 

kołowrotem prasy, aby wycisnąć z sita nadmiar wody. Po chwili ich kartki schły na sznurku.  



A taki sposób powstawały pierwsze książki. Pan drukarz usiadł przy wielkim biurku, zaostrzył 

gęsie pióro, umoczył w  atramencie w  specjalnym zbiorniczku zwanym kałamarzem i napisał imiona: 

Ada i Adam.  

– A teraz wasza kolej – powiedział i dodał: – Każde pióro służyło do innego rodzaju atramentu. 

Kolory atramentów wytwarzano ze sproszkowanych roślin i minerałów. Najdroższy był niebieski. 

Najdroższy, gdyż najtrudniej było zdobyć odpowiednie minerały.  

Dzieci napisały gęsim piórem swoje imiona. Adam narysował również uśmiechniętą buźkę, Ada 

zaś pyszczek kota. Wujek Alfred złożył zamaszysty podpis z piękną literką A, którą ozdobił gałązką 

i kwiatkiem.  

– Prawdziwa rewolucja w drukarstwie nastąpiła jednak znacznie później, w XV wieku, kiedy to 

Johann Gutenberg wymyślił specjalną maszynę, a właściwie sposób układania literek. – Pracownik 

muzeum wskazał wielkie drewniane urządzenie z kołowrotem, z czymś w rodzaju stołu i ogromną 

drewnianą ramą. Urządzenie przypominało Adamowi samochód wojskowy, Ada natomiast miała 

wrażenie, że patrzy na wielkiego smoka, który rozdziawia paszczę.  

– Od czasów wynalazku pana Gutenberga literki układało się w specjalnych ramkach w odbiciu 

lustrzanym, literka po literce, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Była to żmudna praca, ale dzięki niej 

można było drukować wiele egzemplarzy książki. Przy ręcznym pisaniu pisarczyk, czyli skryba, często 

przez wiele lat pisał jedną książkę. Gęsim piórem, literka po literce. Dlatego książki były tak rzadkie 

i drogie.  

– A dlaczego trzeba drukować w odbiciu lustrzanym? – spytał Adam.  

Pan Borys pokazał odciśniętą stronę i powiedział:  

– Prasa Gutenberga działa jak pieczątka. Widzicie czasem na ulicach karetki pogotowia albo 

straży pożarnej. Mają odwrócone napisy, prawda?  

- Żeby można było je odczytać w lusterku samochodowym – ucieszył się Adam.  

– No właśnie, tę samą zasadę odkrył prawie sześćset lat temu Gutenberg i w ten sposób 

zrewolucjonizował drukarstwo. Odbicie lustrzane; pieczątka jak napis na karetce; prasa, która dociska 

literki do papieru czerpanego i jest książka – podsumował drukarz.  

Adam z pomocą wujka przekręcił długą dźwignię prasy, pociągnął specjalną wajchę i strona była 

gotowa. Po chwili swoją pierwszą stronę do książki wydrukowała również Ada. Zebrani nagrodzili ją 

oklaskami, gdyż dzielnie sama wprawiła w ruch prasę drukarską Gutenberga. 

 Ada odczytała fragment z wydrukowanej przez siebie strony:  

Czcionce pięknie tej podziękuj.  

Atramentu zręczny taniec  

Złożył z liter długie zdanie. 

 – A teraz – oznajmił wujek – cofamy się do samego początku. Książka powstawała na papierze, 

papier musiał być zadrukowany. Potem introligator ją zszywał tak jak krawiec tkaninę. Dziś robi to 

maszyna. Wcześniej wszystko wykonywano ręcznie i stopniowo ulepszano. Współcześnie książkę 

pisze się na komputerze i można ją wydrukować w domu. Literki można zmieniać, wklejać obrazki, 

rysować na pulpicie.  

– Można robić, co się chce – stwierdził Adam. – Wystarczy myszka albo rysik.  

– Albo nawet sam palec – dodała Ada. – Palec to najlepszy rysik.  

– Zgadza się – stwierdził Alfred – ale każdą książkę trzeba najpierw wymyślić. A kto wymyśla, 

a potem pisze książki?  

– Skryba? – zaproponował Adam.  

– Drukarz? – zastanawiała się Ada. I po chwili dodała z entuzjazmem: – Już wiem, autor!  

– Tak jest, autor, czyli pisarz. W takim razie cofamy się do samego początku, czyli do chwili, gdy 

książka powstaje w głowie autora. A zatem…  

– A zatem… – powtórzyła Ada. – A zatem, drodzy Ado i Adamie, również wy zostaniecie autorami 

i napiszecie swoją pierwszą prawdziwą książkę.  



– Ale jak to zrobimy? – Zastanowił się Adam, połykają pyszne ciasto drożdżowe, które podawano 

w barze obok muzeum.  

– Już wam mówię. Trzeba zacząć od pomysłu. A pomysł to coś…  

– Coś, coś… – zastanawiała się Ada.  

– Coś, o czym chce się opowiedzieć innym ludziom, jakaś bardzo ciekawa historia – stwierdził 

Adam.  

– Znakomicie. W takim razie zastanówcie się, o jakiej pasjonującej, superciekawej historii 

chcielibyście opowiedzieć innym ludziom, na przykład dzieciom ze swojej klasy, rodzicom, pani 

nauczycielce, mamie, tacie albo babci. Potem zamiast gęsiego pióra i papieru czerpanego użyjemy 

telefonu i dyktafonu. A na koniec wszystko spiszemy i wydrukujemy, a właściwie zrobi to za nas 

program, który zmieni wasz głos w gotowy tekst. Potem go tylko poprawimy i już. Widzicie, jaką 

drogę przeszła książka. Od białej pulpy do dyktafonu, który zmienia słowa w zapisany tekst. 

Do roboty!  

– Super! – ucieszyły się dzieci.  

– Moja historia jest następująca – zaczęła Ada. – Wcześnie rano przyjechał po nas wujek Alfred 

i jak zwykle miał tajemniczą minę. Spodziewałam się, że wymyślił coś fajnego. I nie myliłam się. 

Pojechaliśmy na wycieczkę. W starym klasztorze, czyli w miejscu, w którym dawno, dawno temu 

mieszkali zakonnicy, panowie o długich brodach, którzy spędzali czas na modlitwie i pracy, mieści się 

muzeum sztuki drukarstwa i książki. Pan drukarz wygląda, jakby sam był zakonnikiem z dawnych 

czasów. Ma brodę i długie ubranie z fartuchem.  

– A ja mam taką historię – zaczął Adam:  

Czcionce pięknie tej podziękuj.  

Atramentu zręczny taniec  

Złożył z liter długie zdanie.  

Dawniej papier był czerpany,  

Dziś dyktafon w ręku mamy.  

 

Po krótkiej rozmowie na temat powyższego utworu,  niech dziecko opowie, jaka jest jego ulubiona 

książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono, a następnie może 

przystąpić do wykonania pracy plastycznej. 

 

 „Moja książka” – to temat pracy dla chętnych dzieci, które lubią rysować i chętnie przyjmą 

wyzwanie. Praca polega na wykonaniu obrazków wg określonego kodu,  projektowanie i 

rysowanie okładki, składanie książeczki w całość. Poniżej w punktach treść opowiadania. Każdy 

punkt, to jedna kartka waszej książeczki. Dzieci wykonują rysunek, a rodzic w dowolnym miejscu 

na kartce zapisuje treść . Jednego dnia wykonujemy jedną kartkę lub dowolną ilość kartek – to 

od was zależy, ile czasu chcecie poświęcić na wykonanie waszej książeczki. 

1. Dawno, dawno temu w dalekiej zielonej krainie żył sobie słoń o imieniu Dominik. Był 

bardzo samotnym zwierzątkiem. Samotność ta bardzo mu doskwierała więc postanowił 

zmienić swój los i poszukać sobie przyjaciela. (Słoń ze spuszczoną trąba). 

 2. Zaczął obmyślać plan podróży i zaczął pakować swoją podróżną torbę. (słoń z torbą 

podróżną).  

3. Pierwszym etapem podróży był las. Spotkał tam jeża, który bardzo chciał zostać 

przyjacielem słonia. Niestety jeż nie nadawał się na przyjaciela ponieważ nie można się było 

do niego przytulić. (Słoń spotyka jeża).  



4. Z lasu Dominik poszedł na łąkę w nadziei, że tam spotka kandydata na przyjaciela. Spośród 

wielu żyjątek napotkanych na łące Dominik wybrał na przyjaciela komara. Już prawie 

uwierzył, że znalazł prawdziwego przyjaciela, lecz komar przy zbyt bliskim kontakcie sprawiał 

mu ból. Z wielkim żalem Dominik opuścił łąkę. (Komar na kamieniu).  

5. Kolejnym miejscem na poszukiwanie przyjaciela okazała się przepływająca przez łąkę 

rzeczka pełna rybek. Rybki bardzo chciały zostać przyjacielem naszego bohatera, jednak 

Dominik nie mógł z nimi porozmawiać, poszedł więc dalej. (słoń spotyka rybki).  

6. Po drodze napotkał kreta, który wychylił się ze swojego domku wprost pod nóżki słonika, 

ale kiedy ujrzał słońce od razu schował się pod ziemię. Nie mógłby bawić się z Dominikiem w 

ciągu dnia. (Kret wychodzący z kopca).  

7. Następnie dotarł do wiejskiego gospodarstwa. Było tam wiele różnych zwierząt, ale 

wszystkie mieszkały w kurniku, do którego nie zmieściłby się słoń. (wiejskie gospodarstwo).  

8. Pod wieczór słoń usiadł smutny. Zastanowił się nad swoim losem. I wymyślił, że nie jest 

ważne kto jak wygląda i co robi, ale jakim jest przyjacielem. Wszystkie zwierzątka, które 

spotkały Dominika przybyły nad rzekę, gdzie obiecały mu swoją przyjaźń. Słoń Dominik już 

nigdy nie był samotny. (Zwierzęta nad rzeką) 

 

4) Zabawy muzyczne 
 

 „Zabawy z muzyką” – aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg Batii Strauss 

Metoda Batii Strauss pozwala dzieciom uczestniczyć w utworze muzycznym, przeniknąć do jego struktury, odczuwać i 

przeżywać radość wspólnoty tworzenia. Ma ona wiele zalet. Miedzy innymi, sprawia, że muzyka staje się lubiana i chętnie 

słuchana. Daje możliwość zabawy z muzyką. Pozwala czerpać z muzyki to co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość, 

muzykalność. 

 Słuchanie utworu muzycznego „Wiosna” Vivaldiego. – określanie nastroju słuchanego 

utworu, czy muzyka była smutna, czy wesoła, co przypominała, o czym myśleliście, co 

widzieliście podczas jej słuchania. Z jaką porą roku się kojarzy? Jaka jest wiosna?- wesoła, lubi 

tańczyć, śpiewać 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tr-Q0allmM 

 

 „Wiosenna pogoda”- zabawa ,, Deszczyk” - wg Bati Strauss- rytmizacja gestykularna przy 

muzyce.  

Wiosną a zwłaszcza w miesiącu kwietniu pogoda jest bardzo zmienna - dziecko określa cechy 

pogody. Dziecko rytmicznie powtarza słowa i wykonuje odpowiednie ruchy. 

http://f5.ulub.pl/jqQG6ShDpN/07ca750bac0fcc424d6fc43c22fb8802ab1785a9c 

 

 „Pada deszczyk / x2 ( naśladowanie gestem opadu deszczu) 

wieje, wieje wiatr 2x ( naśladowanie gestem wiejącego wiatru) 

I błyskawica grzmot, i błyskawica grzmot, na niebie kolorowa tęcza” / x2. 

(Klaśnięcie tupnięcie nogą, uderzenie w udo, zatoczenie kręgu rękami.) 

 

 Słuchanie utworu Fryderyka Chopina: „Walc Ges – dur” (F. Chopin)  

https://www.youtube.com/watch?v=89qZ7EcGbRQ 

Dziecko przyjmuje wygodną pozycję i w ciszy słucha utworu. 

Niech dziecko samodzielnie wypowie się na temat utworu (ma szybkie tempo, jest lekka, 

pogodna, wesoła, żartobliwa, dźwięki wirują jak listki na wietrze itd.) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tr-Q0allmM
http://f5.ulub.pl/jqQG6ShDpN/07ca750bac0fcc424d6fc43c22fb8802ab1785a9c
https://www.youtube.com/watch?v=89qZ7EcGbRQ


 

 ,,Zatańcz jak podpowiada ci muzyka” - tworzenie improwizacji ruchowej do słuchanej 

wcześniej muzyki. 

    https://www.youtube.com/watch?v=89qZ7EcGbRQ 

Improwizacja do muzyki – dzieci samodzielnie tańczą do muzyki. A teraz pokaż jak wiruje 

wiatr, jak tańczą liście, jak się wznoszą i opadają itp. 

 

 Słuchanie piosenek o książkach  

https://www.youtube.com/watch?v=EJ1ycDmGhCU – Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato 
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U – Piosenka o książeczce 
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE – Podróż do krainy bajek 

 

5. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania 
 

 „Podajemy sylaby” – zabawa językowa w parach.  Rodzic wypowiada dowolną sylabę, np. 
baj-, dziecko dodaje sylabę tak, by stworzyć słowo, np. – ka (powstanie słowo: bajka. 
Można ukierunkować zabawę w taki sposób, by wymyślać jedynie tytuły baśni, imiona 
bohaterów itp.  

  „Kącik grafomotoryczny” - kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą (Karta Pracy cz. 4 str. 

10b) – kolorowanie według wzoru Praca z KP4.10b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól 

zgodnie z zauważoną regułą, kolorowanie według wzoru 

 „Wyrazy i słowa” – dzielenie słów na sylaby, głoski (odczytywanie wyrazów zapisanych na 

karteczkach).  Układanie zdań z podanymi wyrazami, przeliczanie wyrazów w zdaniu 

 

. 
 Dla chętnych 6-latków – zabawy literkami  

 rozwijanie sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie umiejętności analizy głosek (Karta Pracy  
cz. 4str.5b)  

 umieszczanie nalepek w brakujących miejscach, czytanie wyrazów -  Karta Pracy cz. 4 str. 6a i 
6b  

 rozpoznawanie i nazywanie wybranych liter, małych i wielkich liter; 

 czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej) 
 

 

PROSIMY O GROMADZENIE WYKONANYCH PRAC PLASTYCZNYCH.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89qZ7EcGbRQ
https://www.youtube.com/watch?v=EJ1ycDmGhCU
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE

