
Dzień dobry drodzy rodzice i kochane dzieci! 

Dziś trochę się poruszamy, zapraszam na zabawy ruchowe i nie tylko. 

 

1. DATA – 8.05.2020 

2. TEMAT DNIA – „Książki w akcji” 

3. CELE- dziecko: 

- rozwija sprawność fizyczną, precyzję ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 
naśladowczych, 

- współdziała z rodzicem podczas zabawy, 

- prawidłowo reaguje na polecenia słowne, 

- zna liczebniki porządkowe, 

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, obok, przed) 

4. Kochani przywitamy się króciutkim wierszykiem, którego już znacie, ale tym razem  
w wersji śpiewanej. Włączcie poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk  

5. Zapraszam do zabaw ruchowych, można założyć strój gimnastyczny. Biedroneczki 
zaproście do zabaw swoich rodziców.  

Potrzebne będą: dowolna muzyka, lina (sznurek, wstążka), dowolna książka nie za ciężka, 
taśma malarska lub inna. 

1) „Książeczki na półeczki” - zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce, zgodnie  
z poleceniem rodzica: Niebieskie książeczki na półeczki dziecko szuka w pokoju czegoś w 
niebieskim kolorze, zatrzymuje się przy nim wskazując go paluszkiem. Zabawę powtarzamy 
zmieniając kolory. 

2) „Czarodziejska ścieżka” - zabawa równoważna. 



Rodzic układa z lin ścieżką, po której dziecko przechodzi. Jeśli nie mamy lin możemy 
wykorzystać wstążki, sznurki lub najprościej krawędź dywanu. 

3) „Zaczarowane pudełko” - zabawa naśladowcza. 

W tej zabawie zapraszam do naśladowania ruchem postaci z bajki o Czerwony Kapturku. Gdy 
rodzic mówi: Otwieram zaczarowane pudełko, a z niego wychodzi.(np. wilk, babcia, 
Czerwony Kapturek, myśliwy) dziecko naśladuje daną postać. Dziecko przestaje naśladować, 
gdy rodzic wypowie: Zamykam zaczarowane pudełko. Zabawę powtarzamy kilka razy, 
zmieniając postać lub bajkę. 

4) „Otwieramy – zamykamy” - zabawa orientacyjno- porządkowa. 

Rodzic wyznacza dziecku miejsce na podłodze np. robiąc koło ze sznurka lub wstążki. 
Następnie włącza dowolną muzykę – to znak, że biblioteka jest zamknięta. Dziecko wciela się 
w rolę książki, która ożywa, gdy nikt jej nie widzi np. tańczy, skacze, biega. Kiedy rodzic 
wyłącza muzykę dziecko biegnie do wyznaczonego wcześniej miejsca i stoi na baczność- jest 
książką gotową do wypożyczenia- biblioteka jest otwarta. Zabawę powtarzamy. 

5) „Nietypowo z książką” - zabawa ćwicząca mięśnie grzbietu. 

Dziecko kładzie sobie książkę na głowę i spaceruje po obwodzie koła. Starając się nie 
podtrzymywać książki rękoma. Rodzic zachęca dziecko, aby stąpało jak najostrożniej, tak by 
książka nie spadła i nie uszkodziła się. 

6) „Książki na półki” - zabawa skoczna. 

Rodzic wykleja na dywanie za pomocą taśmy malarskiej (lub innej) symboliczny regał na 
książki o sześciu półkach. Dziecko przeskakuje przez kolejne pola obunóż, recytując wierszyk 
wymieniający kolejne liczebniki: 

„Na półkach w bibliotece” 
Na pierwszej – słowniki, 
Na drugiej – poradniki, 

Na trzeciej – przewodniki, 
Na czwartej – powieści, 

Na piątej – gazety różnej treści, 
Na szóstej – każdy wiersz się zmieści. 

 
BRAWO! BARDZO ŁADNIE ĆWICZYCIE! JESTEŚMY Z WAS DUMNE! J 

/M. Ledwoń/ 
6. Kochani na pewno jesteście zmęczeni. Odpocznijcie i umyjcie dokładnie rączki. 
 
Na zakończenie zajęć zachęcam do wykonania zadań w kartach pracy:  



Dzieci 3 letnie, które mają w domu karty pracy lub możliwość jej wydrukowania wykonują 
według polecania na odwrocie. Karty pracy trzylatka, s. 133. 
Dzieci, bez kart pracy lub bez możliwości wydrukowania wykonują polecenie wskazując 
paluszkiem na ekranie. 
W każdym przypadku możemy dodatkowo pytać dziecko, gdzie znajdują się pozostałe 
książki? 
 
Dzieci 4 letnie Karty pracy czterolatka, cz. 4, s. 12. Dzieci które mają książkę w domu 
wykonują zadania według poleceń. 
Dzieci, bez książek i bez możliwości wydrukowania karty wykonują następujące polecenia: 
- Policz książki na każdej półce. 
- Pokaż ilość książek na paluszkach. 
- Pokaż półkę, na której jest najwięcej książek, na której jest najmniej oraz na których jest 
tyle samo. 
 
7. Po południu zachęcamy do zorganizowania zabawy tematycznej pt. „W bibliotece” 
 
W zabawie mogą brać udział wszyscy domownicy. Biedroneczko możesz zostać 
bibliotekarzem/bibliotekarką. Pozostali członkowie rodziny otrzymują karty biblioteczne, aby 
móc wypożyczać książki (kartki z imieniem i nazwiskiem). Każdy wybiera z półki książkę i 
prezentuje swoją kartę biblioteczną. Bibliotekarz wprowadza książkę do „rejestru” i za 
pomocą pieczątki lub kropeczki zaznacza na karcie czytelnika, ile książek wypożyczył. Jeśli 
czytelnik odda książkę, pieczątka lub kropka jest wykreślona z karty. Po jakimś czasie 
zmieniamy role.  
 
 

Biedroneczko! pamiętaj o stosowaniu form grzecznościowych- dzień dobry, do widzenia, 
proszę, dziękuję. 

 
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 

 
Życzymy miłego weekenduJ 

Przygotowały Pani Ala i Pani Kasia 


