
ODDZIAŁ IV 

NAUCZYCIELE: MGR MAŁGORZATA OSTROWSKA 

 

Drodzy Rodzice! 

Informuję, iż założyłam konto na Wirtualnej Polsce w celu komunikowania się z 

Państwem  w ważnych sprawach dotyczących naszej grupy. Poniżej podaję login z 

prośbą o wysłanie powitalnej wiadomości, abym mogła zgromadzić Państwa adresy 

mailowe. 

m-ostrowska-mp31@wp.pl 

 

W każdy poniedziałek będę przesyłać drogą mailową propozycje zabaw dla dzieci 

objętych pracą indywidualną w naszej grupie. 

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do przesyłania na maila pytań oraz zdjęć 

wytworów moich dzieciaczków przedszkolaczków :) 

Zamieszczam również kolejne propozycje aktywności, które mam nadzieję dostarczą 

inspiracji i pozwolą owocnie spędzić z dziećmi ten trudny czas. 

 

27.04.2020 – 30.04.2020 

Tematyka tygodnia: „Tajemnice książek” 

 

27.04 (Poniedziałek) 

Do czego nam służą książki? 

Wprowadzenie w tematykę „Niewidzialna zagadka” - rodzic prosi dziecko, aby zamknęło 

oczy i zaczyna przekładać kartki w książce. Po chwili pyta, czy dziecko wie, co to za odgłos. 

Jeśli nie można schować książkę do woreczka i dać do rozpoznania za pomocą dotyku. 

 

„Co wiemy o książkach?” - ćwiczenie na budowanie dłuższych wypowiedzi. 

Rodzic zadaje dziecku następujące pytania: 

– Co to jest książka? 

– Z czego jest zbudowana? 

– O czym mogą być książki? 

– Do czego nam służą? (Jeśli dziecko odpowie, że do czytania lub oglądania 

rozszerzamy jego wypowiedź np. do zdobywania wiedzy, do rozwijania wyobraźni – 

możemy wyjąć z domowej biblioteczki  różnego rodzaju książki np. z bajkami, kucharskie, 

przyrodnicze, słowniki i wspólnie poszukać podobieństw oraz różnic między 

poszczególnymi rodzajami książek) 

Zabawa „Dla kogo ta książka?” - kończenie rozpoczętego zdania, budowanie logicznych 

wypowiedzi. Do zabawy wykorzystujemy zgromadzone wcześniej książki i wybierając je 

kolejno kończą następujące zdanie: Ta książka mogłaby należeć do kogoś, kto lubi... 

 

Wysłuchanie wiersza Anny Kamieńskiej pt: „Książka” 

Czemu książka stoi niema? 

Może o czym mówić nie ma? 

Jej literek czarne rządki 

smutne jak jesienne grządki. 

Czemu taka nudna, pusta, 

jakby jej zamknięto usta? 

Aż tu nagle, moja miła, 
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niema książka przemówiła. 

I gadała i śpiewała, 

czego nie opowiadała! 

O przygodach, awanturach, 

ptakach, kwiatach, morzach, górach. 

Gdzie to wszystko w niej mieszkało? 

Jak to wszystko w niej drzemało? 

Chyba nie ma o co pytać: 

nauczyliśmy się czytać. 

Pytania do wiersza: 

– Czemu książka początkowo wydawała się smutna i nudna dla osoby mówiącej w 

wierszu? 

– Czy miała kolorowe obrazki? 

– Dlaczego nagle stała się ciekawa? 

– Co się zmieniło? 

 

Tworzenie regulaminu korzystania z książek – należy zwrócić uwagę dziecka na to,  jak nie 

powinno się postępować z książkami np. wyrywać kartki, rzucać, deptać itp. gdyż to będzie 

skutkować jej zniszczeniem. Rodzic może zapytać: dlaczego warto szanować książki? 

Podsumowanie tego zagadnienia w wierszu Dominiki Niemiec pt: „Ale wstyd!” 

Dnia pewnego ciepłą zieloną wiosną 

mała Ania patrzyła, jak kwiatki rosną. 

A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki, 

umieściła je na książce, na środku okładki. 

Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła, 

ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła. 

Ale wstyd! 

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania, 

zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania. 

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą. 

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą? 

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło, 

bo książce to pranie wcale nie posłużyło. 

Ale wstyd! 

Mama, gdy zobaczyła poczynania swoich córek 

Za zniszczenie książki dała im porządną burę. 

Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci, 

a jedynie ktoś im tę książkę do czytania polecił. 

I mama z biblioteki ją wypożyczyła. 

A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była. 

Ale wstyd! 

Przecież książki nawet pomazanej nie można wyrzucić. 

Trzeba będzie ją do biblioteki jak należy zwrócić. 

I wyjaśnić przyczynę jej stanu fatalnego, 

jej pogięcia i pomięcia, obrazka nieoczekiwanego. 

I książkę odkupić lub zapłacić karę. 

Nikt się w takiej sytuacji nie czuje doskonale. 

Ale wstyd! 



Szybko do biblioteki poszła z córkami mama. 

W bibliotece jak zwykle siedziała pani ta sama. 

Przywitała wszystkich i już książkę ogląda. 

Badawczo się przygląda książce, dziewczynkom się przygląda. 

– I co żeście tutaj, łobuziaki uczyniły? 

– Przepraszamy, trochę żeśmy książkę uszkodziły. 

– Ale wstyd! 

– No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie. 

Zaraz wymyślę dla was jakieś zadanie. 

Pomożecie mi poustawiać stos książek na półki, 

a wtedy wybaczymy wam te wyczyny, te bzdurki. 

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy. 

– Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy. 

A gdzie wstyd? Już minął, znikł! 

 

28.04 (Wtorek) 

Książki dawniej i dziś – historię książki przedstawia filmik pod poniższym linkiem 

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

 

Jak powstaje książka? 

Wspólne omówienie kolejnych etapów powstawania książki: 

- pisarz pisze książkę, 

-ilustrator wykonuje obrazki do książki, 

- drukarz przygotowuje książkę do druku, 

- maszyny drukują książkę. 

Pytamy, co dalej dzieje się z wydrukowaną książką? (trafia do księgarni, biblioteki, gdzie 

można książkę kupić lub wypożyczyć). 

 

Jak zbudowana jest książka? - oglądamy książki z domowej biblioteczki, odnajdujemy 

cechy wspólne: okładka, a na niej tytuł, nazwisko autora, strona tytułowa, kolejne strony, 

ilustracje itd. 

 

Zabawa dydaktyczna „Pisarz” ćwiczenia słownikowe. 

Rodzic przygotowuje książki ze znanymi dziecku bajkami (np. o Czerwonym Kapturku). 

Następnie pokazuje na ilustracjach wybrane postacie. Zadaniem dziecka jest podanie jak 

najwięcej określeń pasujących do tej postaci np. nieuważny, wesoły, dobry itp. 

 

Zabawa z literkami „Mały drukarz” - przed rozpoczęciem zabawy dziecko może wyciąć z 

gazet lub ulotek reklamowych duże drukowane litery, które zna. Może je także napisać na 

osobnych kartach rodzic i wspólnie z dzieckiem układać proste wyrazy. 

 

Praca plastczno – techniczna „Moja własna książeczka” - oto kilka propozycji wykonania 

pracy: 

Rodzic wraz z dzieckiem wymyślają historię wymyślonego bohatera, nadają jej tytuł, 

następnie ilustrują kolejne przygody na kartkach dowolnego formatu. Na koniec zszywamy 

książeczkę zszywaczem i gotowe – w końcu każdy może zostać autorem. 

 

Kolejny pomysł to książeczka sensoryczna, edukacyjna. Za inspirację może posłużyć filmik 
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prezentujący taką książeczkę: 

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

29.04 (Środa) 

Zabawa matematyczna w oparciu o wiersz Juliana Tuwima pt: „Rzepka”. Rodzic 

czyta wiersz, a zadaniem dziecka jest układanie dowolnych liczmanów np. spinaczy 

wraz z pojawianiem się kolejnych postaci w wierszu i liczenie ile postaci w danym 

momencie ciągnie za rzepkę. 

 

Matematyczna zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętności 

porównywania ,,Od...do... ” . Gromadzimy kilka egzemplarzy książek – zadaniem 

dziecka jest porównanie ich wyglądu  wielkości, grubości, szerokości oraz ułożenie ich 

w kolejności od najmniejszej do największej, od najcieńszej do najgrubszej, od 

najszerszej do najwęższej. Do pomiaru wykorzystujemy centymetr lub linijkę. 

 

Ważymy książki – zgromadzone do poprzedniej zabawy książki możemy zważyć. W 

tym celu tworzymy wagę z wieszaka na ubrania – po obu jego stronach przywiązujemy 

foliowe 

reklamówki za jedno ucho. Dziecko umieszcza w nich książki i obserwuje na którą 

stronę przechyli się wieszak i wyciąga wnioski. Wspólnie z dzieckiem rozstrzygamy 

zagadnienia: 

 Czy zawsze mała książeczka jest lekka? Od czego może zależeć waga książki? 

 

30.04 (Czwartek) 

Moja ulubiona książka? - dziecko opowiada o swojej ulubionej książce podając tytuł, 

wymieniając jej bohaterów i uzasadniając dlaczego tę właśnie książkę lubi najbardziej. 

 

Quiz podsumowujący zdobytą wiedzę 

Rodzic czyta poniższe zdania, a dziecko odpowiada TAK lub NIE. Żeby zabawa była 

fajniejsza przed jej rozpoczęciem można wykonać dwa lizaki z kartonu na kilka sposobów: 

jeden czerwony oznaczający fałsz, drugi zielony oznaczający prawdę lub narysować na 

jednym uśmiechniętą buzię, a na drugim smutną. Dziecko zamiast odpowiadać podnosi do 

góry odpowiedni lizak. 

– Okładka to zewnętrzna część książki. 

– Autor to osoba, która napisała książkę. 

– Ilustracja to rysunek w książce. 

– Każda książka wygląda tak samo. 

– Spis treści pozwala zobaczyć, co znajduje się na konkretnych stronach. 

– Książki można kupić w bibliotece. 

 

Taneczna improwizacja piosenki pt: „Lubimy bajki” - dziecko może wyobrazić sobie, że 

zamienia się we wróżkę lub czarodzieja (mile widziane rekwizyty) i interpretuje treść 

utworu muzycznego. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY 

 

Rytmizacja piosenki pt: „Bajeczki” - dziecko wraz z rodzicem wystukuje, wyklaskuje rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM 

 

"Taniec z książką” - zabawa rytmiczna do utworu La Raspa (link poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=rOKeVXLUJRw
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https://www.youtube.com/watch?v=cIXiiEOGc20 

Dziecko trzyma w rękach książkę wykonując jednocześnie do rytmu następujące czynności: 

– I fragment utworu: chód w rytmie nóżka, nóżka, stop. 

– II fragment utworu: podskoki. 

– I fragment utworu: chód na kolanach. 

– II fragment utworu:podskoki. 

– I fragment utworu: chód do tyłu z jednoczesnym prostowaniem i zginaniem rąk w 

łokciach wyciągniętych przed sobą lub do góry. 

– II fragment utworu podskoki. 
 

Więcej zabaw pod linkiem: http://www.kreatywniewdomu.pl 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

1.“Baba Jaga patrzy” - zabawa orientacyjno – porządkowa z elementami biegu – rodzic jest 

Babą Jagą i odwraca się do dziecka tyłem powtarzając słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga 

patrzy. W tym czasie dziecko biegnie w jego stronę, a gdy Baba Jaga się odwróci musi się 

zatrzymać i stać nieruchomo. Rodzic patrzy, czy dziecko się nie rusza (może próbować je 

rozśmieszyć). Jeśli się poruszy wraca na start, jeśli nie pozostaje na miejscu i biegnie dalej, 

gdy Baba Jaga znów się odwróci. Potem zamiana ról. 

2. “Porządki w bibliotece” - zabawa kształtująca postawę – dziecko bierze do ręki książkę  

staje na palcach wyciągając ramiona w górę jakby chciało umieścić ją na najwyższej półce, 

potem wykonuje przysiad, jakby chowało książkę na dole biblioteczki – powtarzamy 

kilkakrotnie. 

3. “Z książką na głowie” - zabawa z elementami równowagi – umieszczamy książkę na 

głowie i spacerujemy po pokoju tak, by książka nie spadła na podłogę 

4. “W księgarni” - ćwiczenie dużych grup mięśniowych – kładziemy się na podłodze na 

boku. Na hasło: Książki się otwierają! Przechodzimy do leżenia na wznak wyciągając na 

boki ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają! klaszczemy w dłonie tyle razy, ile stron 

ma książka (liczbę stron wyznacza rodzic). Na hasło: Książki się zamykają! - powracamy 

do pozycji wyjściowej – leżymy na boku, nogi podkurczone. Na hasło: Książki stoją na 

regale – stajemy na baczność. 

5. “Postacie z naszych bajek” - zabawa ruchowo – naśladowcza – rodzic wraz z dzieckiem 

wymieniają dowolne postacie ze znanych, lubianych bajek próbują naśladować ich ruchy i 

zachowania np. Czerwony Kapturek – biegamy w podskokach z koszyczkiem w ręku, wilk 

– skradamy się na palcach. 
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