
PROPOYZCJE  ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 04 – 08 . 05 . 2020 

Zadanie 1 

https://www.youtube.com/watch?v=M29Af2Mhf88 

Osłuchanie z piosenką. 

Zadanie 2 

RÓŻNE KSIĄŻKI – prezentacja różnego rodzaju książek :  

Rodzic pyta dziecko :  

- Czym się różnią te książki? ( okładka, wielkość, kolor, twarda, miękka ) 

-  Co to są książka?  

- Jaki mają kształt? 

- Czy są tej samej grubości? 

-  Czy mają takie same kolory? 

- Gdzie można kupić książkę? Gdzie wypożyczyć? 

- W jaki sposób dbamy o książki aby ich nie zniszczyć? 

 

Po zakończeniu porównujemy wielkości książek, zwracając uwagę na stosowanie pojęć mały, duży. 

 

Zadanie 3 

 

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki. 

 

„Jak powstaje książka?” 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają  

i jaką drogę do nas przemierzają. 

 Gdy pisarz ma już pomysł na książkę,  

to jest już dobry początek.  

Wszystko dokładnie zapisuje, 

 a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

 Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać.  

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

 Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, 

 a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje.  

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają,  

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają…  

Recenzent poprawki nanosi sprawnie,  

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie.  

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie.  

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie  

i tak tysiące książek powstanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=M29Af2Mhf88


Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie.  

W księgarni książkę możemy zakupić,  

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć.  

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, 

 ale na półkę ładnie odkładamy 

M. Tokarczyk 

 

 

 

 
 

Rodzic omawia z dzieckiem kolejno etapy powstawania książki pokazując ilustrację. 

 

Zadanie 4 

 

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE  - „ Książka” 

 

Dzieci wykonują następujące ćwiczenia : 

 

„Przekładanie kartek w książce” – przesuwanie czubkiem języka od jednego kącika ust do 

drugiego, od prawej do lewej strony. 

 

„Huśtamy książkę” – dzieci leżą na plecach kładąc książkę na klatce piersiowej. Podczas 

wdechu książka wyraźnie unosi się do góry, podczas wydechu opada. Dzieci wciągają i 

wypuszczają powietrze nosem przy zamkniętych ustach. 

 

 

Zadanie 5 

 

PRACA PLASTYCZNA – Zakładka do książki 

Dla ułatwienia w zrozumieniu co to jest zakładka dla dziecka, proszę odczytać krótki tekst i 

po krotce wyjaśnić. 



 

„ZAKŁADKA” 

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek. 

Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania. 

Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają, 

a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli. 

Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa. 

Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa. 

Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie. 

Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam. 

Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca 

Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że, 

Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce. 

Olga A. 

 

 
 

Przygotowujemy :  

- jedną kalkę 

-kolorowe kartki  

-kolorowe wstążki 

-dziurkacz 

-klej 

-nożyczki 

 

Rodzic wycina z kartki o wybranym przez dziecko kolorze dwa prostokąty o wymiarze 23 x 6 

cm, następnie wycina środek tak aby powstała ramka. Kalkę naklejamy tak by powstało 

okienko ( pozostałości wystające odcinamy ) , następnie zaklejamy boki pozostawiając u góry 

część nie zaklejoną. Dziecko przy pomocy rodzica wycina dziurkaczem w różnego koloru 

kartkach dziurki, następnie wysypuje je i wrzuca do powstałego okienka i zakleja. U dołu 

robimy dziurki i przewiązujemy wstążeczki.  

 

 

 



Zadanie 6 

 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 

 

 Dzieci siadają do stołu, na którym mają przygotowane tacki z piaskiem lub kaszą manną. 

Rysowanie paluszkiem kształtów.. itp. 

 

Zadanie 7 

 

MOJA KSIĄŻECZKA – swobodna rozmowa z dzieckiem na temat jego ulubionej książeczki oraz 

ulubionej postaci z bajki. Zwracamy uwagę aby dziecko wypowiadało się pełnymi zdaniami. 

 

Zadanie 8 

 

SZPITAL CHOREJ KSIĄŻKI – wspólnie z dziećmi naprawcie uszkodzone w domu książeczki. 

 

 

Zadanie 9 

 

BIBLIOTEKA  - KSIEGARNIA 

 

 
 



 
 

Pokazujemy dziecku ilustrację. Wyjaśniamy różnicę miedzy dwoma miejscami. ( w bibliotece 

wypożyczamy książki, które następnie zwracamy po upływie czasu, w księgarni książki 

kupujemy następnie są one już nasze… itp. ) 

 

Zadanie 10 

 

ZAGADKI  

 

1. Jest rzadkim zwierzęciem, podobnym do Burka. 

W bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka. / WILK 

2. Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości / SOWA 

 

3. Jaka to postać znana z wielu bajek, 

co często na latającej miotle w podróż się udaje? / CZAROWNICA 

 

4. Kochany przez wszystkich miś. 

Jego przyjaciel to Krzyś. 

Czerwony serdaczek i wesoła mina. 

Od baryłki miodu każdy dzień zaczyna. / KUBUŚ PUCHATEK 



 

5. Z drewna wystrugany, 

chłopiec z bajki znany. 

Kiedy kłamał w głos, 

szybko rósł mu nos / PINOKIO 

 

6. Kto listy pisać 
chciał drobnym maczkiem. 

I po to kupił raz 
maczku paczkę? / KACZKA DZIWACZKA 

 

7. Czerwony kubraczek, 

czerwona czapeczka, 

przez las do babci 

idzie panieneczka. / CZERWONY KAPTUREK 

 

Zadanie 11 

 

Z KSIĄŻKĄ NA GŁOWIE – ZABAWA RUCHOWA 

Jest to wyścig z książką na głowie, oczywiście książkę najlepiej zastąpić starymi zeszytami, 

gdyż podczas zabawy niejednokrotnie spadnie dziecku z głowy. Dlatego bezpieczniej będzie 

użyć starych zeszytów.  

Zabawa polega na włączeniu dziecku piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=M29Af2Mhf88 (lun każda inna dowolna) 

oraz poruszaniu się po pokoju z książką na głowie, zadanie polega na chodzeniu na baczność 

tak aby jak najdłużej utrzymać książkę na głowie. 

 
Zadanie 12 

SKARGA KSIĄŻKI 

Rodzic przedstawia dziecku dwie książki – zadbaną oraz zniszczoną. Prosi o porównanie obu. 
Następnie odczytuje wiersz: 

Jestem książką z dużej szafy. 
Wszyscy mówią, żem ciekawa, 

https://www.youtube.com/watch?v=M29Af2Mhf88


więc mnie ciągle ktoś pożycza, 
lecz nie cieszy mnie ta sława.        

Miałam papier bielusieńki, 
ślady na nim Florka ręki. 

Pozginał Jaś mi rogi, 
Julek na mnie kładł pierogi. 

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie, 
trzymał mnie aż trzy tygodnie. 

Narysował na okładce 
Staś diabełka, małpkę w klatce. 

Anka, Władka siostra mała, 
ta mi kartki dwie wyrwała. 

Cóż mi z tego, żem ciekawa, 
dłużej żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 
to się na klucz zamknę w szafie. 

Jan H. 

Rozmawiamy z dzieckiem: 

-O co apelują do nas książki ? 

-Dlaczego powinniśmy szanować książki oraz w jaki sposób ?  

-Dlaczego w tej książce są zagięte oraz brudne kartki ? 

Zastanówcie się wraz z dzieckiem nad zasadami korzystania z książek a następnie 
przygotujcie : 

-dużą kartkę np. formatu A3 ( lub większą jeśli mamy ) 

- marker 

- farby plakatowe. 

Pomysły zapisuje rodzic na papierze tworząc regulamin prawidłowego korzystania z książek, 
każdą zasadę dziecko przypieczętowuje odciśniętym paluszkiem namoczonym w farbie. 

Np. 1. Myję ręce przed czytaniem. 

2. Nie zaginam rogów kartek. 

3. Nie wyrywam kartek z książki. 

4. Nie piszę i nie rysuję w książce. 

5. Naprawiam książki gdy je zepsuję. Itp. 

 



Zadanie 13  

RUCHOWA INTERPRETACJA WIERSZA  

W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal) 
w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew) 

W prześlicznych tych książeczkach 
tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki) 

Książeczka cię powiedzie (marsz) 
na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową) 

z niej możesz się dowiedzieć, 
gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu) 

Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach) 
jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu) 

i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion) 
by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni) 
Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem) 

i kartek nie drzyj też, 
wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk) 

a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki) 

K. Pac – Gajewska 

Zadanie 14 

MIŚ KOALA – PRACA PLASTYCZNA 

 

Przygotowujemy: 



-kartkę formatu A4 w kolorze błękitnym, 

- starą szarą gazetę, 

- czarną i białą kartkę, 

-brązową kartkę, 

-zieloną bibułę, 

-klej. 

Dziecko przy pomocy rodzica wycina z gazety jedno duże koło (głowa), 2 mniejsze (uszy), 
jedno półkole większe (brzuszek) – wielkości wg uznania. Wycinamy również dwa małe kółka 
białe oraz dwa jeszcze mniejsze kółka czarne oraz duży czarny owalny nos. Przyklejamy wg. 
Zdjęcia. Ozdabiamy gałązkami następnie doklejamy listki – zrolowane kawałki bibułki. 

Zachęcam szczególnie w tym tygodniu o systematyczne 
czytanie bajeczek dzieciom. 

Polecam : 

Akademia Pana Kleksa J. Brzechwa 

Jaś i Małgosia 

Calineczka 

Brzydkie kaczątko 

Księżniczka na ziarnku grochu 

Śpiąca królewna 

…. 

 

KOLOROWANKI Z POSTACIAMI Z BAJEK : 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/myszka-minnie-kolorowanka-do-druku/ 

 https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-1/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/myszka-minnie-kolorowanka-do-druku/
https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-1/


https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-2/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-5/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-do-druku-disney-19/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-11/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/potwory-i-spolka/ 

…. 

I wiele innych na podanych stronkach do wyboru  

 

Inne propozycje prac plastycznych : 

 

  

https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-2/
https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-5/
https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-do-druku-disney-19/
https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/kolorowanka-disney-11/
https://www.e-kolorowanki.eu/disney-kolorowanki/potwory-i-spolka/




 

 

 


