
Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Biedroneczki! 

Witamy w nowym tygodniu, w którym będziemy realizować temat 

„Książka moim przyjacielem” 

 

1. TEMAT DNIA – „Jak powstaje książka”? 

2. DATA – 4.05.2020 

3. CELE- dziecko: 

- wie, jak powstaje książka, 

- rozwija wyobraźnię, 

- ogląda różne książki, 

- potrafi poruszać się do rytmu, 

- prawidłowo wykonuje polecenia, 

- dba o swoje książki. 

4. Powitanka- Rodzicu czytaj wierszyk, a Ty Biedroneczko pokazuj części ciała zgodnie z 
tekstem. 

Nóżki robią tup, tup, tup. 
Tutaj swoją główkę mam 

I po brzuszku bam, bam, bam. 
Buzia robi am, am, am. 
Oczka patrzą tu i tam. 

Tutaj swoją główkę mam. 
I na nosku sobie gram. 

 
5. Kochane dzieci dziś dowiecie się, jak powstaje książka. Proszę obejrzyjcie film. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs  
 



Biedroneczki wiecie już jak powstaje książka? Aby sobie utrwalić etapy jej powstania 
obejrzyjcie poniższą historyjkę obrazkową a Ty Rodzicu poproś dziecko, aby pokazało 
paluszkiem : 
- autora (osobę, która wyobraziła sobie postacie i ich historie), 
- ilustratora (osobę, która namalowała ilustracje do książki), 
- drukarza (osobę, która wydrukowała książkę), 
- księgarza (osobę, która pracuje w księgarni, gdzie można kupić różne książki), 
- bibliotekarza (osobę, która pracuje w bibliotece, gdzie można wypożyczyć książkę). 
 

 
 
 

 
 
6. „Wysoko – nisko” - zabawa ruchowa. 
Dziecko spaceruje po pokoju z książką w ręce, przy akompaniamencie  muzyki (może klaskać 
w dłonie rodzic). Na hasło rodzica: „Wysoko!” dziecko zatrzymuje się staje na palcach, 
naśladując odkładanie książki na wysoką półkę. Na hasło „Nisko!” kładzie książkę na podłogę, 
kucając przy tym zamiast się schylać. Zabawę powtarzamy. 
 

BRAWO BIEDRONECZKI! J 
 
7. Teraz kochani zapraszam do zabawy muzyczno – rytmicznej pt. „Muzyczne książki”. 
Potrzebna będzie jedna dowolna książka. Rodzicu odtwórz nagranie utworu „Fiesta aymara” 
z poniższego linku, a ty Biedroneczko wykonuj następujące czynności: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WvjoVAEIUNw  
 
- uderzaj w tempie ćwierćnutowym w okładkę książki ułożonej przed sobą na podłodze, 



- uderzaj w tempie ósemkowym w okładkę książki ułożonej przed sobą na podłodze, 
- na przemian opuszczaj książkę ponad głowę i opuszczaj w tempie ćwierćnutowym, 
- przyciskaj książkę do piersi i uderzaj na przemian otwartymi dłońmi w okładkę w tempie 
ósemkowym, 
- usiądź, kładź kolejno książkę z prawej strony na kolanach, z lewej strony i na powrót na 
kolanach w tempie ćwierćnutowym, 
- połóż książkę na kolanach, uderzaj na przemian dłońmi  w podłogę z prawej i z lewej strony 
ciała w tempie ósemkowym.  

SUPER! DALIŚCIE RADĘ! 
 

8. Po południu proponuję i zachęcam do wspólnych porządków w kąciku książki. 
Przeglądnijcie czy wszystkie książki są w dobrym stanie, a jeśli trzeba to wspólnie posklejajcie 
rozerwane kartki. Poukładaj Biedroneczko swoje książki równo na półce czy na regale, a po 
pracy znajdźcie czas na „Chwilę z książką”. Mamo! Tato! przeczytajcie bajkę dziecku, a ty 
Biedroneczko słuchaj uważnie i opisuj wskazywane ilustracje. 
 

 
 

To na dzisiaj wszystko J 
Pozdrawiamy Pani Ala i Pani Kasia 


