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Temat: W księgarni 

 

 
1. Na dobry początek dnia zapraszamy na rytmiczną rozgrzewkę „W podskokach” 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo  

 

 

2. „Nasza biblioteczka” – oglądanie książek z biblioteczki domowej, omówienie ich 

wyglądu. Rodzic prosi, by dziecko podeszło do domowej biblioteczki i wybrało jedną 

książkę. Następnie dziecko siada i ogląda wybraną przez siebie książeczkę. Rodzic 

razem z dzieckiem omawia, z czego składa się książka.  

Okładka chroni strony książki i na niej jest napisany tytuł książki. 

Rodzic pokazuje okładkę.  

 

 

 

 

To jest kartka, a to strona. Na niej są litery, które układają się w wyrazy, zdania, 

historyjki. Dzięki nim wiemy, czy to jest bajka, wiersz czy opowieść. 

Rodzic  pokazuje kartki w książce.    

 

 

 

 

 

Ilustracje i obrazki pokazują to, o czym czytamy.  

Rodzic demonstruje ilustracje w książce. Pokazuje, w jaki sposób należy odwracać 

kartki, by ich nie zniszczyć.   

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


3. Kup mi, mamo, książeczkę – wiersz T. Kubiaka. Rodzic czyta fragment wiersza. 

 

Kup mi, mamo, książeczkę (fragment) 

Tadeusz 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. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. Rodzic zadaje pytania: 

 Czy lubisz dostawać książeczki?; Jakie bajki znasz?. 

 

 

4. „Jesteśmy w księgarni” – zabawa matematyczna, liczenie i ustalanie równoliczności 

poprzez wymianę jeden do jednego (na podstawie scenariusza E. Gruszczyk-

Kolczyńskiej i E. Zielińskiej).  

Rodzic ustawia dwa stoliki, a na nich książki. Na pierwszym stoliku leżą książki małe, 

na drugim duże. W widocznym miejscu umieszczony jest napis Księgarnia. Dziecko 

ma przed sobą misia. Rodzic staje jako sprzedawca i wyjaśnia dziecku zasady zabawy. 

To miejsce to księgarnia, wskazuje na stoliki i książki oraz pokazuje napis. Rodzic daje 

dziecku cztery fasolki, za które będzie mogło kupić wybraną książkę. Dziecko głośno 

przelicza swoje fasolki.. Można kupić jedną książkę za jedną fasolkę (lub możesz 

wymienić fasolkę za książkę). Kupioną książkę możesz zanieść misiowi, który czeka na 

dywanie.  

Dziecko zaczyna kupować książki. Kupione książki układa przed swoimi misiem. Gdy 

książki zostaną wykupione, dziecko siada przy swoim misiu i liczy, ile książek kupiło. 

Określa, jakie książki kupiło – małe czy duże.  

Teraz można zamienić się rolami  



KSIĘGARNIA 

 

5. Praca z Kartą Pracy (Karta w załączniku nr 2)– dziecko wypowiada się na temat 

obrazka przedstawiającego księgarnię. Zadaniem dziecka jest otoczenie pętlami 

książek, które mama kupiła Toli. 

 

6. Na zakończenie dzisiejszych zajęć posłuchajcie piosenki  „Poczytaj mi mamo”. 

Opowiedzcie rodzicom o czym jest ta piosenka, możecie tez przy niej potańczyć.  

https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4  

 

Życzymy dobrej zabawy 

Marzena i Michalina 

 

 

 

 

https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4

