
W radosnym nastroju witamy Was po długim weekendzie i zapraszamy na kolejne zajęcia. 

 

 

Temat tygodnia :Tajemnice książek 

 

04.05.2020r.  

Temat: Moje ulubione książki.  

 
 

Celem dzisiejszych zajęć jest rozbudzenie w dziecku zainteresowania książkami i  

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książeczki. 

 

1. Na rozgrzewkę przed zajęciami zapraszamy do wykonania, kilku ćwiczeń. Mamy 

nadzieję, że poniższy filmik będzie dla Was fajną inspiracją do poruszania się i 

skorzystacie z kilku propozycji. Wszystko zostało przez nas przetestowane. 

https://youtu.be/AT7YGyD77jE  

 

 

2. Moje ulubione książki – wspólne oglądanie wybranych przez dziecko książek. 

Rodzic zachęca dziecko do swobodnej wypowiedzi. Zwraca uwagę na umiejętne 

obchodzenie się z książkami i ich szanowanie.  

 

 

3. Moje książki – słuchanie wiersza I. Salach oraz rozmowa na temat jego treści. 

  

Moje książki 

Iwona Salach 

  

Moje książki kolorowe 

stoją równo na półeczce. 

Myję ręce i oglądam 

kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama, 

bo ja nie potrafię sama. 

https://youtu.be/AT7YGyD77jE


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. Pyta: 

Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?; Co trzeba 

najpierw zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę?.  

Rodzic  zwraca dziecku uwagę na prawidłowe obchodzenie się z książkami:  

Nie wolno poplamić książki ani zaginać rogów; Należy delikatnie odwracać kartki, by 

ich nie podrzeć, oraz odkładać książki na swoje miejsce. 

 

 

4. „Jaka to książka?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko wybiera kilka ulubionych 

książek. Jeśli ma ochotę opowiada o swoich ulubionych postaciach z książki i  

pokazują na ilustracjach ulubionych bohaterów.  

 

 

5. Praca z Kartą Pracy (Karta w załączniku nr 2) – dziecko porządkuje książki i 

zabawki na półkach regału, utrwalając określania: najwyżej, najniżej, w środku. Na 

najwyższej półce dziecko dorysowuje książki, na najniższej samochód, a na środkowej 

koloruje misi.  

 

 

6. „Zgubione rzeczy” – Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie przedmiotów z bajek 

do odpowiednich postaci. Rodzic pokazuje dziecku obrazki z postaciami z bajek 

(Czerwony Kapturek, Kot w butach, Jaś i Małgosia) oraz charakterystycznymi dla 

tych bajek przedmiotami (czerwony kaptur, buty, chatkę z piernika), a dziecko dobiera 

je w pary.  Obrazki można połączyć liniami, lub pokazać paluszkiem na ekranie 

komputera. 

 

Życzymy miłej zabawy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


