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Temat:  Lubię czytać – biblioteka 

 

 

 
1. „Dbamy o książki” – rozmowa tematyczna z dzieckiem. Rodzic rozkłada przed 

dzieckiem książki, które wymagają naprawy. Dziecko przygląda im się. Rodzic pyta: 

Czy kartki w tej książce powinny być zagięte?; Czy kartki mają być podarte?;  

Co możemy zrobić, by naprawić te książki? i proponuje, by dziecko pomogło naprawić 

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. Gdy jakaś książka zostanie 

uszkodzona, należy powiedzieć o tym komuś dorosłemu. Można wspólnie z dzieckiem 

poćwiczyć czynności związane z prawidłowym obchodzeniem się z książką.  

 

 

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

pokazując w odpowiednich miejscach obrazki biblioteki oraz postaci z bajek. 

 

Kłopoty w bibliotece 

Marcin Przewoźniak 

 

Książkom w pewnej bibliotece  

nudziło się tak dalece, 

że ni z tego, ni z owego 

zaczęły grać w chowanego. 

 

 

 

„Calineczka” się schowała          

za ogromny atlas ryb. 

 

 



Szuka krasnal Hałabała,             

 

 

 

 

 

gdzie się przed nim Plastuś skrył?  

 

 

 

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 wyjaśnia dziecku różnicę między 

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

Pyta dziecko, jak nazywały się postacie z bajek, które wystąpiły w wierszu.  

  

 

3. Zestaw ćwiczeń ruchowych.  

 

– „Tajemnicza książka” – dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara 

się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy rodzic wydaje kolejno polecenia: obracamy 

się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy itp. 

 

– „W księgarni” – dziecko zajmuje dowolne miejsce w pokoju. Leży na boku  

z podkurczonymi nogami. Na hasło: Książki się otwierają przechodzi do leżenia  

na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Książki się zamykają 

powracają do pozycji wyjściowej. Na hasło: Książki stoją na półce przechodzi do stania 

na baczność. 

 

– „Baba Jaga patrzy” – Rodzic jest Babą Jagą, dziecko stoi w wyznaczonym miejscu 

(np.na linii). Baba Jaga jest odwrócona tyłem, zakrywa oczy rękami i powtarza słowa: 



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

Jaga po tych słowach odwraca się. Dziecko musi wtedy zatrzymać się w miejscu,  

do którego dobiegło, i nie poruszać się. Baba Jaga chodzi i patrzy, czy dziecko się nie 

rusza (może też rozśmieszać nieruchomo stojące dziecko). Jeżeli dziecko się poruszy, 

idzie na początek (za linię). Baba Jaga ponownie wypowiada formułkę, a zadaniem 

dziecka jest dobiec do miejsca, gdzie znajduje się ona znajduje. Oczywiście można 

zamieniać się rolami. 

 

 

4. „W bibliotece” – praca z wykorzystaniem Karty Pracy (Karta w załączniku nr 2). 

Dziecko wycina obrazki, układa je we właściwej kolejnośc, nakleja na kartkę  

i opowiada rodzicowi historię zgodnie z chronologią zdarzeń.  

 

 

5. „Każda książka na swoim miejscu” – porządkowanie i układanie książek na półkach. 

Dziecko razem z rodzicem ustalają, w jaki sposób można uporządkować książki w 

domu. Można zaproponować dziecku wybrane rozwiązania, np. ustawienie książek od 

najmniejszej do największej, od najgrubszej do najcieńszej. Dziecko próbuje samo 

wybrać sposób, jaki mu najbardziej odpowiada. Następnie przy małej pomocy rodzica 

dziecko porządkuje książeczki. 

 

Aby umilić sobie pracę, można posłuchać i pośpiewać naszą wczorajszą piosenkę. 

 https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4  

 

6. Niestety, nie możemy teraz wspólnie wybrać się na wycieczkę do biblioteki, ale może 

macie ochotę posłuchać, jak Kicia Kocia odwiedziła bibliotekę. 

https://youtu.be/6pCgtkqk8bM  

 

Dziękujemy za cały tydzień i pozdrawiamy serdecznie 

Marzena i Michalina  

 

 

https://youtu.be/6pCgtkqk8bM

