
KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL 

Zadania na dziś – 12.04.2021r.  - poniedziałek 

Temat dnia: Poznajemy mądrość. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1. Zapraszam was do zabawy muzyczno – ruchowej do piosenki        

w języku angielskim pt. „ - If  you happy….”. 
 

 
 

Link do piosenki: 

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

If you’re happy… 

sł. i muz. Tradycyjne 

If you're happy and you know it clap your 

hands. 

If you're happy and you know it clap your 

hands. 

If you're happy and you know it and you really 

want to show it. 

If you're happy and you know it clap your 

hands. 



 

 

 

If you're happy and you know it stamp your feet. 

If you're happy and you know it stamp your feet. 

If you're happy and you know it and you really want to show it. 

If you're happy and you know it stamp your feet. 

If you're happy and you know it shout „Horray!” 

If you're happy and you know it shout „Horray!”. 

If you're happy and you know it and you really want to show it. 

If you're happy and you know it shout „Horray!”. 

If you're happy and you know it do all three. 

If you're happy and you know it do all three. 

If you're happy and you know it and you really want to show it. 

If you're happy and you know it do all three! 

 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, klaśnij w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, klaśnij w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, i naprawdę chcesz to pokazać. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, klaśnij w dłonie. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, tup nogami. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, tup nogami. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, i naprawdę chcesz to pokazać. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, tup nogami. 



Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, krzyknij „Hura!”. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, krzyknij „Hura!”. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, i naprawdę chcesz to pokazać. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, krzyknij „Hura!”. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, zrób wszystko naraz. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, zrób wszystko naraz. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, i naprawdę chcesz to pokazać. 

Jeśli jesteś szczęśliwy i wiesz o tym, zrób wszystko naraz! 

 

Zadanie 2. Zapraszam do porannej gimnastyki. 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 17.  

– „Król i królowa” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dziecko  porusza się  w różnych kierunkach pokoju  w czasie trwania melodii 

piosenki  

Link do piosenki : „Zielone Ufoludki” 

https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP4 

Po chwili rodzic  zatrzymuje muzykę i podaje hasło: 

król – dziecko zaczyna dostojnie maszerować w miejscu  



lub królowa – wówczas dziecko staje bez ruchu i pozdrawia  swoich poddanych, 

machając do nich. Zabawę powtarzamy wielokrotnie. 

 „Weź książkę z półki” – ćwiczenia tułowia i rąk.  

Dziecko stoi swobodnie. Na hasło rodzica – dolna półka – dziecko wykonuje 

skłon i oburącz sięga po „książkę”, przyciągając ręce do nóg.  Na hasło – górna 

półka – dziecko staje na palcach, próbując dosięgnąć do wysoko położonej 

„książki” raz prawą, raz lewą ręką.  

– „Otwieramy i zamykamy książkę” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dziecko leży na plecach – nogi wyciągnięte prosto, ręce rozłożone na boki, 

przyklejone do podłogi. Na sygnał  dziecko przenosi  wyprostowane ręce nad 

głowę, klaszcze. Po chwili ręce wracają do pozycji wyjściowej. 

 – „Czytamy o…” – zabawa bieżna.  

Rodzic we wprowadzeniu do ćwiczenia pokazuje dowolną książkę i mówi, że 

będzie otwierał ją i zmieniał dziecko w różne zwierzęta, postacie, które będą 

biegały (bawiły się) na łące. Za każdym razem, gdy zmienia bohatera książki, 

cicho dzwoni np. dzwonkiem ręcznym i mówi: Czytam teraz o konikach – 

dziecko zmienia się w konika, który wesoło biega po łące, następnie dzwoni 

dzwonek i rodzic mówi: Czytam teraz o zaczarowanych elfach – dziecko elf 

macha skrzydełkami i biega w dowolnych kierunkach. Dalej rodzic  sam 

zmienia dziecko w wybrane przez siebie postaci.  

 – „Odpoczynek z kartką” – zabawa uspokajająca.  

Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Mijając rodzica, bierze od niego jedną 

kartkę. Po obrocie całego koła dziecko zatrzymuje się i dmucha na kartkę 

trzymaną przed twarzą. Następnie kładzie się na plecach i układa kartkę na 

brzuchu. Nabiera powietrze nosem do brzucha tak, by kartka się uniosła, 

następnie wypuszcza  powietrze ustami, kartka opada razem z zapadającym się 

brzuchem.  

Zadanie 3. „Skąd się bierze mądrość?” – słuchanie opowiadania                  

G. Lipińskiej, rozmowa na temat jego treści. 

Skąd się bierze mądrość?  

Po Krysię do przedszkola przyszła dziś babcia Halinka, która cierpliwie usiadła 

na ławeczce przygotowana na długie czekanie – jej wnuczka zawsze miała 

mnóstwo spraw do załatwienia, zanim zeszła do szatni. Jednak tym razem 



babcia nie zdążyła nawet wyjąć książki ze swojej przepastnej torby, kiedy do 

szatni wbiegła Krysia. Dziewczynka przywitała babcię krótkim – „Cześć, 

babciu!” – i zaczęła się w milczeniu ubierać. Po krótkiej chwili była już gotowa, 

bez słowa wzięła babcię za rękę i razem wyszły z budynku. Babcia była bardzo 

zaniepokojona tak długim milczeniem dziewczynki, bo Krysia zawsze miała tyle 

do powiedzenia, a dziś cisza… 

 – Krysiu, czy coś się stało? Jesteś dziś jakaś taka milcząca… – Nie babciu – 

odpowiedziała  Krysia – ja po prostu myślę… 

 – To bardzo dobrze – ucieszyła się babcia – ale o czym tak myślisz?  

– O tym, skąd wziąć MĄDROŚĆ? – powiedziała głośno dziewczynka, 

dokładnie wypowiadając każde słowo.  

Zanim zdziwiona babcia odpowiedziała wnuczce, ta ciągnęła:  

– I wiesz, babciu, ja już dużo na ten temat wiem… Wiem na przykład, że 

mądrości nie można kupić w sklepie ani dostać w prezencie i nie można też jej 

komuś zabrać… Babciu, czy to prawda, bo Franek dziś powiedział, że on zabrał 

mi już całą mądrość i od teraz będę głupia… 

 – Nie, Krysiu, nie martw się, nie można komuś zabrać MĄDROŚCI… 

 – Uff, to dobrze! Ale co zrobić, by być mądrzejszym? Babciu, czy ty to wiesz? 

– Oczywiście, że wiem Krysiu, ale czemu ty tak nagle interesujesz się tą 

MĄDROŚCIĄ, przecież jesteś już bardzo mądrą dziewczynką… 

 – Jestem! Naprawdę, babciu, tak myślisz?! Jesteś kochana! Ale ja chcę więcej 

tej MĄDROŚCI, bo pani Matylda powiedziała, że bycie MĄDRYM bardzo 

pomaga w życiu… – odpowiedziała poważnym głosem dziewczynka.  

– No, to poważna sprawa. Oczywiście wasza pani ma rację. Dobrze być 

MĄDRYM.  

– No właśnie! – odpowiedziała zniecierpliwiona dziewczynka – I ja chcę być 

BAAARDZO MĄDRA! Najmądrzejsza na świecie! No to skąd mam wziąć tę 

MĄDROŚĆ?  

– Wiesz, Krysiu, to trudne pytanie… Mądrość jest w nas, a można ją zdobyć, na 

przykład ucząc się pilnie…  

– Nuda, nuda, nuda – odpowiedziała Krysia. 

– Nie ma innego sposobu? Przecież sama powiedziałaś, że nauka to bardzo 

ciężka praca, a ja nie chcę się męczyć… 

 – A prawda… mówiłam… – odpowiedziała zawstydzona babcia.  

– Ale mądrość można też znaleźć w książkach. W nich różni ludzie opisują to, 

co sami przeżyli i doświadczyli, a my czytając to, co napisali, uczymy się od 

nich.  



– No pięknie! – powiedziała Krysia – zostanę głupia…  

– Krysiu! Ale czemu tak mówisz?– zapytała zaskoczona babcia.  

– Babciu, zapomniałaś, przecież ja nie umiem czytać! – wykrzyknęła ze łzami   

w oczach dziewczynka. Babcia Krysi zaśmiała się cicho i powiedziała:  

– Nic się nie martw, kochanie. Od czego ma się babcię?  

Na razie ja ci poczytam.  

To czego dziś chcesz się nauczyć?            

– zapytała babcia, prowadząc Krysię do 

miejsca, gdzie MĄDROŚĆ, pod postacią 

różnych książek i książeczek, była 

równiutko poustawiana na półkach i tylko 

czekała, by ktoś chciał ją poznać i zabrać 

ze sobą do domu.  

 

Rodzic zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego opowiadania:  

- A czy ty już wiesz, gdzie babcia zabrała Krysię? 

- Kto jest bohaterem opowiadania?  

- Co chciała zdobyć dziewczynka?  

- Dlaczego Krysia chciała być mądra?  

- Gdzie zabrała babcia Krysię?  

- Jak myślisz, co to jest mądrość?  

- Skąd się bierze mądrość?  

- Co to znaczy być mądrym? 

- Jak myślisz, czy ty jesteś mądry?  

 

Zadanie 4.  Otwórzcie książeczki „Planeta dzieci”– praca z KP2 s.30                

– ćwiczenie motoryki małej i spostrzegawczości.  

Opowiedz, w jaki sposób należy się zachowywać w bibliotece. Co dzieci            

w niej robią? Odszukaj  na ilustracji przedmioty przedstawione na dole strony,      

a następnie naklej na nich gwiazdki.  

Zadanie  5.  „Mądra głowa” – zabawa ruchowa utrwalająca nazwy części 

ciała.  

Dziecko porusza się po pokoju  w rytmie granym przez rodzica. Podczas 

muzycznej przerwy dziecko zatrzymuje się,  a rodzic  mówi hasło, np. Mądra 

głowa brzuch pokaże. Dziecko wskazuje wymienioną część ciała. Zabawę 

powtarzamy wielokrotnie.  

 



Zadanie 6. „Sowa – symbol mądrości” – rozwiązanie zagadki                            

U. Kamińskiej. 

 Kolor jej piórek szarobrązowy.  

W dzień śpi, a nocą lata na łowy.  

Uhu, hu! – woła w uśpionym lesie.  

Ze swej mądrości znana na świecie.  

Rodzic  czyta dziecku zagadkę, jednocześnie odsłania ilustrację sowy. Dziecko 

opisuje wygląd sowy. Następnie rodzic  pyta dziecko, czy zna sowy z bajek          

i jakie one były, np. Sowa Przemądrzała z bajki o Kubusiu Puchatku. Później 

tłumaczy dziecku, że ludzie wybrali sowę na symbol mądrości ze względu na jej 

bardzo duże oczy, które kojarzyły im się z wielką wiedzą. W rzeczywistości 

sowy nie są bardziej inteligentne od innych ptaków. 

Zadanie 7. Taniec - zabawa rytmiczna. 

Pobawcie się razem naśladując taniec pokazany na nagraniu. 

 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnA9-XotlAw 

Zadania dodatkowe  dla dzieci chętnych: 

„Wesoła sowa” – praca  plastyczna.  

Dziecko wykonuje sowę z płyty i kół orgiami w/g instrukcji. Na płytę z przodu 

przykleja dwa duże koła, a na nich dwa małe – oczy sowy, przykleja także dziób 

ze złożonych kół. Na górze płyty przykleja uszy, na dole – nogi ze złożonych 

kół.  

Potrzebne będą: płyta, koła orgiami różnej wielkości i w różnych kolorach, klej. 

            

https://www.youtube.com/watch?v=SnA9-XotlAw


Jak zrobić sowę z rolki po papierze? 

 

Rolka po papierze, nożyczki, papier kolorowy, klej 

Link do filmiku  

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

 

 

 



Zadania na dziś – 13.04.2021r.  - wtorek 

Temat dnia: Co wiemy o książkach. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1. Zapraszam do  muzycznej gimnastyki – ćwiczeń w podskokach. 

 

 

Link do ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

Zadanie 2. „Książeczka” – zabawa z rymowanką. 

Dziecko i  inni domownicy siedzą w kole         

i przekazują sobie z ręki do ręki książeczkę, 

jednocześnie powtarzając za rodzicem 

słowa rymowanki. Osoba, która trzyma 

książkę, na zakończenie recytowanej 

rymowanki otwiera ją i mówi, dzieląc na 

sylaby, tytuł wymyślonej bajki, np. O – ko – 

cie! O – smo – ku!  
 

„ Książeczka”  – autor Gabriela Lipińska  

Książkę małą mam, teraz tobie dam.  

To nie książka, lecz książeczka.  

Jaka wyjdzie z niej bajeczka?  

 

Zadanie 3. „Jestem książką” – nauka piosenki.  

Dziecko słucha piosenki . Po jej wysłuchaniu powtarza słowa w rytm melodii 

piosenki, naśladując przewracanie kartek książki. Następnie śpiewa.  

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=sUpfEfjpU7g 



Zadanie 4. „Litery, wyrazy, zdania” – ćwiczenie komunikacji.  

Rodzic  pyta:  

- O czym jest mowa w piosence?  

- Jakie są twoje ulubione książki?  

- Czy masz swojego ulubionego bohatera książki?  

- Pokaż go bez używania słów. Dziecko pokazuje za pomocą ruchu, gestu,          

a rodzic zgaduje.  

Rodzic wyjaśnia dziecku, że w historiach opisywanych w książkach są dobre       

i złe postacie. I pyta: 

- Czy znasz określenie „czarny charakter”?  

- Co to znaczy, że ktoś jest „czarnym charakterem”?  

- Kto jest „czarnym charakterem” w bajce o Czerwonym Kapturku?  

 

W książkach są litery/wyrazy/zdania. Nasze imiona też składają się z głosek, 

zapisanych za pomocą liter. Litery składają się w sylaby. Możemy usłyszeć 

pierwszą sylabę, gdy kogoś wołamy. Rodzic  imituje nawoływanie, zwracając 

się do dziecka (wydłuża wybrzmiewanie samogłoski kończącej pierwszą sylabę, 

np. Kuuu – ba, Kaaaa – sia). Rodzic ustala z dzieckiem, jaką słyszą sylabę na 

początku wypowiedzianych imion. 

 

Następnie zadaje zagadkę:  

Zastanów się, jaka sylaba jest na początku twojego  imienia. Rodzic dobiera  się 

z dzieckiem w parę i stojąc w pewnej odległości z dzieckiem  nawołują się.  

 

Dziecko  wypowiada swoje imię i wydziela pierwszą sylabę.  

 

Mam na imię…     (np. Marysia ) 

Pierwsza sylaba mojego imienia to… ( Ma ) 

 

Dziecko  wymienia słowa, które zaczynają się na taką samą sylabę, jak ich imię. 

( np. mama; masło; maskotka, makaron )  

 

Zadanie 5.  „Jak w bajce” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.  

 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju  w rytm piosenki. 

W pewnym momencie rodzic wymienia dowolnego bohatera 

bajki, np. smoka, kota, księżniczkę. Dziecko porusza się tak, 

jakby było tym bohaterem, np. stawia głośno duże kroki; 

chodzi na czworakach; chodzi na palcach.  

 

Link do piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E


Zadanie 6. „Mała i duża książka” – rozmowa kierowana.  

Rodzic  pokazuje dziecku  książeczkę wykorzystywaną w zabawie porannej oraz 

inną książkę, np. formatu A4, z wierszami  

– I pyta dziecko:  

- Czym różnią się te książki? (wielkością, grubością kartek, ilością tekstu itp.). 

Następnie informuje dziecko, że przez kolejne dwa tygodnie będą rozmawiać     

o różnych książkach.  

 – „Co wiesz o książkach?”  

Dziecko opowiada, co wie na temat książek. 

 – „Czego chciałbyś/ chciałabyś się jeszcze dowiedzieć o książkach?” 

Rodzic odpowiada na pytania dziecka zaspokajając jego ciekawość. 

 

Zadanie 7.  Otwórzcie książeczki „Planeta dzieci”– praca z KP2 s.31               

– ćwiczenie grafomotoryczne. 

Narysuj książkę po szarym śladzie – zacznij od strzałek. Narysuj okładkę 

pasującą do książki o kocie. Do stworzenia okładki możesz wykorzystać 

nalepki. W poleceniu drugim pokoloruj pierwszą i ostatnią książkę na zielono,     

a trzecią książkę od lewej na czerwono. 

 

 Zadanie 8.  „ Taniec” - zabawa rytmiczna. 

Pobawcie się  naśladując taniec pokazany na nagraniu. 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnA9-XotlAw 

 

Zadania na dziś – 14.04.2021r.  - środa 

Temat dnia: Biblioteka – dom książek. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1.Rączki klaszczą zabawa paluszkowa. 

 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=SnA9-XotlAw
https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q


Zadanie 2.  „ Jak powstaje książka?”- film edukacyjny dla dzieci. 

 

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

 

 
 

Zadanie 3. „Z czego składa się książka?” – rozmowa kierowana.  

Rodzic prezentuje dziecku dowolne książki i omawia ich części (elementy), tzn. 

okładka, grzbiet, tytuł, autor, treść, obrazki, numeracja stron. 

 

Zadanie 4. „Ustaw książkę”– zabawa ruchowa.  

Dziecko maszeruje po pokoju. Dziecko staje w parze z rodzicem/ rodzeństwem    

– jest książką. Na klaśnięcie rodzica dziecko zatrzymuje się i czeka na hasło. 

Rodzic mówi: 

np. Ustaw książkę przed sobą, za sobą, z przodu, z tyłu, obok siebie, z boku. 

Dziecko „ustawia” rodzica/rodzeństwo w odpowiednim miejscu.  

 

Zadanie 5.  „Mała i duża książka” – zabawa z językiem angielskim.  

Potrzebny  będzie kosz z książkami małymi i dużymi.  

Rodzic pokazuje dzieciom książki dużą i małą – wskazuje na nie i mówi 

odpowiednie słowa w języku angielskim:  

big book – duża książka,  

small book – mała książka.  

Dziecko powtarza zwroty za rodzicem. W ramach utrwalenia dziecko losuje 

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


małe lub duże książki z przygotowanego wcześniej przez rodzica koszyka            

i opisuje ich wygląd w języku angielskim.  

 

Zadanie 6. „Książeczki na półeczki” – zabawa matematyczna.  

 

 

Dziecko siedzi przed tablicą dydaktyczną, na której jest narysowany  stół.            

( tablica/duża kartka z narysowanym stołem, kolorowe, papierowe prostokąty – 

w zabawie będą to książki)  Zadaniem dziecka jest przyczepić do tablicy książkę 

w odpowiednim kolorze w/g instrukcji słownej: 

 np. połóż żółtą książkę na stole; 

- połóż niebieską książkę na żółtej; 

- połóż czerwoną książkę pod stołem; 

- policz wszystkie książki.  

Zabawę można powtarzać kilkakrotnie, dorysowując dowolne elementy, jako 

nowe punkty odniesienia, np. lampę, półkę.  

 

Bye Bye Goodbye !!! - zabawa na pożegnanie             

w języku angielskim. 

 
Link do zabawy: 
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY


Zadania dodatkowe dla dzieci chętnych: 

 



 



Zadania na dziś – 14.04.2021r.  - czwartek 

Temat dnia: Książki z nutami. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1.  Zapraszam do zabawy rytmicznej – pt. „szu, szu, szu”. 

 

 
 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMHz8f4uuf8 

Zadanie 2. „ Nasza biblioteka”- rozmowa przy obrazku. 

 

Popatrz na obrazek i zgadnij co to za miejsce. 

Odpowiedz na pytania: 

- Jak wygląda biblioteka? 

- Co można w niej robić? 

- Kto pracuje w bibliotece? 

- Jak należy się w niej zachowywać?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMHz8f4uuf8


Zadanie 3. „Skarga książki” – słuchanie wiersza J. Huszczy i  rozmowa na 

temat treści utworu.  

 Jestem książką z dużej szafy. 

Wszyscy mówią, żem ciekawa,  

więc mnie ciągle ktoś pożycza,  

lecz nie cieszy mnie ta sława.  

Miałam papier bielusieńki,  

ślady na nim Florka ręki. 

 Pozaginał 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! 

 

Odpowiedz na pytania:  

- Kto jest bohaterem wiersza?  

- Dlaczego książka była smutna?  

- Co robiły dzieci z książką?  

- Co to znaczy „szanować książki”?  

- Jak wy szanujecie książki w przedszkolu?  

- Co zrobi książka z wiersza, gdy dzieci nie zaczną jej szanować?  

 
Zadanie 4. Zapraszam do ćwiczeń  Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborn. 

Link do ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSo5hoqiNL0 

 

Zadanie 5.A teraz  zabawimy się  przy muzyce i  rozpoznawać będziemy 

dźwięki wysokie i niskie. 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

https://www.youtube.com/watch?v=PSo5hoqiNL0


Zadanie 6. Poproście rodziców,  aby poczytali wam ulubione książeczki. 

Dziecko słucha fragmentów ulubionych książek. 

 
 

 



Zadania dodatkowe dla dzieci chętnych: 
 
 

 
 



 

 

„  Do zobaczenia jutro. 

 



Zadania na dziś – 15.04.2021r.  - piątek 

Temat dnia: Sensoryczne książeczki. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1.  Zapraszam do zabawy przy muzyce. 

 

 
Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV97NwDjewU 

 

Zadanie 2. Gąsienica - ćwiczenie oddechowe. 

 

 
Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=sN18MZC0gWc 

Po obejrzeniu filmu instruktażowego rodzic wykonuje wspólnie z dzieckiem 

gąsienice z papieru. Następnie prosi dziecko, aby za pomocą słomki i wydechu 

powietrza pokonało wyznaczona trasę, np.: z kuchni do pokoju, przez cały 

korytarz itp. 

 

Zadanie 3. Czy wiesz z czego powstaje książka? –   obejrzyj ten film. 

 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo 

https://www.youtube.com/watch?v=sN18MZC0gWc
https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo


Czy pamiętasz,  jak jest zbudowane drzewo? 

 

 
Zadanie 4.  Otwórzcie książeczki „Planeta dzieci”– praca z KP2 s.32  

Otocz pętlami przedmioty, które powstają z drewna. Dorysuj tyle gałęzi, ile 

przedmiotów otoczyłeś pętlą.     

 

Zadanie 5.  „Książeczka sensoryczna” – praca plastyczno-techniczna.  

Potrzebne będą: kulki z bibuły, makaron, tektura karbowana . futerko, włóczka, 

kartki z bloku technicznego z narysowanymi wzorami: serce, księżyc, trójkąt, 

koło, kwiat, kwadrat, klej. 

 

Dziecko ogląda różne książki z elementami sensorycznymi i opisuje ich wygląd. 

 

           



  
 

Następnie wykleja dwa wybrane przez siebie wzory, rodzic/ siostra, brat kolejne 

następnie rodzic spina kartki i powstaje książeczka sensoryczna. 

 

 

Zadanie 6. „Książki dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic opowiada dziecku, że zanim powstały książki, ludzie mieli różne 

sposoby przekazywania sobie wiedzy o tym, co było, np. przekazywali sobie 

informacje ustnie, rysowali na ścianach jaskiń – pismo obrazkowe. Później 

rzeźbili znaki na płytach kamiennych, pisali na skórach. Niektóre plemiona 

zapisywały swoje opowieści za pomocą supełków na linach – było to pismo 

supełkowe. 

 

         
 

 

     
              



Zadanie 7. Zapraszam do zabawy  przy muzyce – pt. „ Na ziemi zostaje”. 

 

 

Link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Zadania dodatkowe dla dzieci chętnych: 

 
 



Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 


