
WITAM SERDECZNIE DRODZY RODZICE I KOCHANE BIEDRONECZKI 
Zapraszamy do wspólnej zabawy☺ 

 
Data: 07.05.2020 
Temat: „Nasze ulubione książki" 
Cele: dziecko: 
- rozumie rolę książek w przekazywaniu informacji i treści kulturowych,   
- wyjaśnia znaczenie książek dla zdobywania wiedzy o otaczającym świecie i rozwijania wyobraźni 
- porusza się do rytmu wygrywanego na instrumencie perkusyjnym (innym przedmiocie) 
- ogląda różne książki, 
- przelicza książki na półce, 
- potrafi wymienić cechy książki i przyporządkować ją do określonej kategorii, 
- bierze udział w zabawie ruchowej 
- usprawnia percepcję wzrokowo- ruchową 
 
1.Powitanie 
Przywitajcie się wykonując zabawę paluszkową. 
 
 
 

2.Dlaczego trzeba czytać książki? – rozmowa kierowana. 
Rodzic wyjaśnia, że zaraz zaprezentuje dziecku magiczny przedmiot, dzięki któremu zyskaj wielką 
super moc. Będzie potrafiło czytać w myślach innych ludzi, pozna tajemnice niewyjaśnionych 
zagadek, będzie mogły przenosić się w różne nieznane sobie miejsca (nawet do miejsc, które nie 
istnieją na kuli ziemskiej), odkryje, jak wyglądało życie w dawnych czasach, będzie mogło poznać 
maszyny, które nie potrzebują kierowców, żeby się poruszać i zyska wiele innych ciekawych 
umiejętności. 
Następnie prezentuje dziecku książkę. Dziecko zastanawia się, czy faktycznie dzięki książkom można 
osiągnąć te wszystkie rzeczy. Uzasadnia swoje stanowisko. 
 
 
 
 



3. Między książkami – zabawa muzyczno-ruchowa. 
Rodzic wspólnie z dzieckiem rozkłada na dywanie książki o różnej tematyce, różnych formatach 
i wyglądzie. Następnie rodzic przygrywa na jakimś przedmiocie (klocki,łyżki,itp), a dziecko porusza 
się do rytmu. Na przerwę w muzyce dziecko ustawia się przy najbliższej książce 
i oglądają ją. Po chwili rodzic rozpoczyna grę na instrumencie, a dziecko porusza się pomiędzy 
książkami. Ważne jest, żeby podczas zabawy dwa razy nie podchodzić do tej samej książki. 
Brawo!!! 
Biedroneczko, pamiętaj, że książek nie należy rozrzucać po podłodze, wyjątkowo je tam 
rozłożyliśmy, ponieważ potrzebne były do zabawy. 
 
4. Jakie znam książki? – zabawy z kategoryzowaniem. 
Rodzic prosi dziecko, żeby zastanowiło się, jak można posegregować te wszystkie książki, które są 
rozłożone na dywanie i pozostały półce. Dziecko może spróbować samodzielnie lub z pomocą 
rodzica wymyślać różne kryteria, np. książki małe i duże, książki o twardych i miękkich stronach, 
książki o określonej tematyce, książki z ilustracjami, książki wyłącznie z obrazkami, książki 
wyłącznie z literami. Dziecko manipuluje i grupuje książki. 
 
Brawo! Biedroneczki, wspaniale sobie poradziłyście. 
 
Teraz odłóżcie książki na bok (będą jeszcze potrzebne) i zapraszamy do wspólnej zabawy. 
5. Zabawa ruchowo- naśladowcza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI  
 
6. Ile książek jest na tej półce? – zabawa matematyczna.   
Rodzic nakleja na dywanie 4–6 pasków z taśmy malarskiej (lub układa sznurki/skakanki), informując, 
że są to półki na książki. Dziecko rzuca kostką do gry, przelicza liczbę oczek i układa na wyznaczonej 
półce odpowiednią liczbę książek. Potem dziecko wskazuje półkę, która ma najwięcej książek oraz 
tę, na której jest ich najmniej. Jeśli są półki, na których znajduje się taka sama liczba sztuk, mogą 
także je wskazać. 
 
Wspaniale Biedroneczki!!! Jesteśmy z Was dumne!!! 
Posprzątajcie teraz pięknie wasze książeczki, poukładajcie je na półeczkach. Dbajcie o nie!!! 
 
7. Na zakończenie proponujemy kartę pracy „Bohaterowie bajek" (do wyboru). Załącznik nr 1. 
Kartę należy wydrukować, następnie dziecko samodzielnie rozcina ją po wyznaczonych liniach. 
Biedroneczki przeliczcie, ile macie paseczków. 
Brawo!! 
Jest ich 5. 
A kto spróbuje wskazać paseczek z cyfrą 1. 
Wspaniale!!! 
Czy ktoś potrafi rozpoznać inne cyfry. 
Super!!! 
Naklejcie na kartce paseczki zgodnie z kolejnością od 1-5. 
Dobra robota!! 
Na dziś to już wszystko, dziękujemy za wspólną zabawę. 
 
                                                                                     Wasze Panie - Pani Kasia i Pani Ala ☼       
 
 
 
 



Przypominamy, że na stronie naszego przedszkola dostępny jest film z warsztatów o chlebie. 
Dzieci, które nie oglądały zachęcamy do obejrzenia, a dzieci, które oglądały prosimy o podzielenie 

się wrażeniami. Może ktoś spróbował upiec chleb? 
Bardzo zależy nam na informacji lub zdjęcia. 

Z góry dziękujemy. 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


