
TAJEMNICE KSIĄŻEK – propozycje zadań dydaktycznych  

(4-8.05.2020) 

 

ZADANIE 1.  Mole książkowe  D. Niemiec 

Otwieram książkę, jedna chwila 

I już jestem w innym świecie. 

W wyobraźni staję się piękną królewną 

Lub pszczółką skrytą w kwiatków bukiecie. 

Każda książka roztacza przede mną 

Świat niezwykły, wspaniały. 

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie, 

Rozdział od deski do deski… czyli cały. 

Rodzice doskonale rozumieją  

Mój zachwyt nad książkami, 

Bo tak jak ja są zwyczajnie 

Książkowymi molami! 

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat 

zadając dziecku pytania: 

- O jakim przedmiocie był wiersz? 

- W kogo zamienia się dziewczynka, czytając książkę? 

- Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki? 

- Kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami? 

- Co to znaczy czuć zachwyt? 

- Co to znaczy „przeczytać coś od deski do deski”? 

- Kto to jest „mol książkowy”? 

- Czy lubisz jak ktoś czyta Ci książki ? 

- Czy są takie książki, którymi jesteś zachwycony? 

 



ZADANIE 2. „Co to jest?” – rozwiązywanie zagadek 

tematycznych. 

 Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, 

Taki piękny, kolorowy. 

Będzie ci potrzebna ona, 

Najlepsza będzie biała, ale też może być i czerwona. 

Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, 

A potem możesz wyciąć każdą narysowaną rzecz. 

 

Kartka papieru 

 

 Czyta ją mama, czyta i tata 

Często w obrazki jest bogata. 

Dużo liter na każdej stronie, 

Są historie o królu na tronie. 

Są też wiersze rymowane, 

Najlepiej, gdy przez babcie czytane. 

 

Książka 

 

 Zanim zaczniesz czytać książkę, 

Najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, 

Patrzysz, co jest z tyłu, co jest z przodu, 

Czy jest tam rysunek samochodu? 

Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, 

To właśnie jest… 

 

Okładka 

 

ZADANIE 3. „Jakie książki lubimy?” 

Rodzic/ opiekun rozmawia z dzieckiem na temat literatury dziecięcej 

na podstawie doświadczeń dziecka i książek znajdujących się w domu. 

Rodzic/ opiekun układa na środku książki, razem z dzieckiem omawia tematykę 

zgromadzonych książek. Tłumaczy, że książki mogą zawierać krótkie 

opowiadania (pokazuje taką książkę), opowiadać długą historię (pokazuje taką 



książkę) lub mogą być napisane wierszem (pokazuje taką książkę). 

Dziecko mówi jakie książki lubi najbardziej, próbuje wymienić jej tytuł 

oraz bohaterów. 

 

ZADANIE 4. „Książkowe mole” – zabawa z elementem liczenia. 

Dziecko siedzi przy książkach. Rodzic/ opiekun recytuje wierszyk. 

Po wyrecytowaniu wierszyka dziecko ma za zadanie wziąć więcej/ mniej 

niż pięć książek. Zabawa powtarza się, 

Zachwycamy się książkami. 

Jesteśmy książkowymi molami. 

Gdy poczytać długo masz chęć, 

weź książek więcej/mniej niż pięć. 

 

ZADANIE 5. „Papiernia” – zabawa relaksacyjna 

Rodzic/ opiekun kładzie się na brzuchu, dziecko wykonuje na nim prosty masaż 

zgodnie z treścią wiersza czytanego przez Rodzica/ opiekuna. Po chwili 

następuje zamiana.  

 

 



 

ZADANIE 6. „Bajkowe postaci” 

Dziecko porusza się truchtem. Gdy Rodzic/ opiekun podaje nazwę określonej 

postaci, dziecko wykonuje przypisane do niej i omówione wcześniej ruchy, np. 

Czerwony Kapturek –podskoki z nogi na nogę, gajowy –marsz, wilk –skłony, 

pingwin –chodzenie na piętach, baletnica –chodzenie na palcach z rękami 

złożonymi nad głową, żołnierze –marsz z tupaniem w podłogę. 

 

ZADANIE 7. „Odgadywanie tytułów bajek”– kalambury. 

Rodzic/ opiekun przedstawia dziecku za pomocą gestów i ruchów jakąś postać 

z bajek, np. Kubusia Puchatka, Króla lwa. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie 

jaką bajkę przedstawia rodzic/ opiekun. Później następuje zmiana ról. 

 

ZADANIE 8. „Małe duże” – zabawa matematyczna. 

Rodzic/ opiekun rozkłada kilka różnych książek na podłodze, zadaje dziecku 

pytanie: 

Czym różnią się od siebie książki? 

Następnie zadaniem dziecka jest ich ułożenie od największej do najmniejszej 

i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej. 

 

ZADANIE 9. Dawno, dawno temu…- ćwiczenie twórcze 

Rodzic/ opiekun zaczyna historię „Dawno, dawno temu…” i tworzy początek 

wymyślonej bajki, następnie dziecko dokańcza. W efekcie czego tworzy 

się bajka. 

 

ZADANIE 10. Wizyta w bibliotece 

Do wysłuchania  

 



https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA&t=26s 

 

Rodzic/ opiekun rozmawia z dzieckiem na temat wysłuchanej wcześniej bajki. 

 

ZADANIE 11. Przykładowe prace plastyczne 

- zakładka do książki 

- okładka do ulubionej książki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA&t=26s


 

ZADANIE 12. Ile zrobię kroków? 

Dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, kładzie ją sobie na głowie i próbuje 

zrobić kilka kroków. Liczy na głos, ile kroków udało mu się zrobić, zanim 

książka spadła.  

 

 ZADANIE 13. Zasady korzystania z książek  

Rodzic/ opiekun prezentuje i omawia z dzieckiem zasady korzystania z książek. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 ZADANIE 13. Karty pracy 



 



 



 

 



 



 

 




