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WITAMY  WE WTOREK ! 

 
 

Temat tygodnia: KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM 

Temat dnia: KSIĄŻECZKI Z NASZEJ PÓŁECZKI 

Cele zajęć:  
-kształtowanie umiejętności porównywania, przeliczania,  

- rozwijanie sprawności fizycznej, 

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała; 

Aktywność: matematyczna, zdrowotno-ruchowa (ćwiczenia gimnastyczne) 

Zaczynamy... 

1. Wierszyk gimnastyczny na powitanie 

Ręce do góry, nóżki prościutkie, 

Tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie.  

Teraz ramiona w dół opuszczamy 

I kilka razy tak powtarzamy. 

Teraz się robi każdy malutki, 

To proszę państwa są krasnoludki. 

Następnie na jednej nodze stajemy, 

Bo jak bociany chodzić umiemy. 

W górę wysoko piłeczki skaczą, 

Takie piłeczki – chyba coś znaczą? 

Powoli powietrze noskiem wdychamy 

I delikatnie ustami wypuszczamy. 

 

2. Zabawa typu „Czarodziejski worek”- wkładamy do worka/pudełka różne przedmioty. 

Informujemy dziecko, że wśród nich jest przedmiot, który będzie rozwiązaniem zagadki. 

Waszym zadaniem będzie rozwiązać zagadkę i wybrać z worka/pudełka właściwy przedmiot. 

 

Wita Cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 

Bo po to przecież jest z nami, 

Żebyś ją ujął w swe dłonie. 

Z niej w szkole i w domu, 

nauczysz się wiele. 

Szanuj ją i kochaj, 

Jest Twym przyjacielem. (książka) 

 



3. „Książeczki z naszej biblioteczki”- rozłóżcie na dywanie wszystkie książeczki z waszej 

domowej biblioteczki. Obejrzyjcie je dokładnie i spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań: 

- Czym różnią się od siebie książeczki? 

- Czy są takiej samej wielkości? 

- Czy są takiej samej grubości? 

- Czy mają takie same kolory? 

 

4. „Bajkowy pociąg” - zabawa ruchowa do muzyki. Dziecko wsiada do pociągu 

prowadzonego przez maszynistę – Rodzica. Dziecko i Rodzic wyruszają w podróż do 

bajkowej krainy w takt piosenki „Na wyspach Bergamutach”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s 

 

5. „Porządkujemy książki”- Waszym zadaniem będzie ułożyć książeczki na półkach według 

wskazówek Rodzica, np. na 1 półce połóż 2 książki, na 2 półce połóż 1 książkę, na 3 półce 

połóż 4 książki, na 4 półce połóż 5 książek, na 5 półce połóż 3 książki. Dzieci „układają 

książki” poprzez maczanie palca w farbie i odciskanie go według poleceń Rodzica. (załącznik 

nr 1) 

 

 

 

 

 

 

Policzcie: 

- Ile jest razem książek na 1 i 3 półce? 

- Ile jest razem książek na 4 i 3 półce? 

- Ile jest razem książek na 1 i 5 półce? 

-Ile jest razem książek na 2 i 4 półce? 

- Ile jest razem książek na 3 i 5 półce? 

- Ile jest razem książek na 1 i 2 półce? 

 

6. „Piszemy książki” - zabawa ruchowa - spacerujemy po pokoju, na hasło Rodzica 

„Piszemy książkę ” zatrzymujemy się i „piszemy w powietrzu książkę”. 

7. „Mała czy duża?”- do tej zabawy będziecie potrzebowali kilku książek w różnych 

rozmiarach. Waszym zadaniem jest ułożenie ich od największej do najmniejszej i odwrotnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s


   

 

8. „W księgarni na półkach książeczek bez liku”- praca w kartach pracy, s. 37 (załącznik  

nr 2)  

9. Teraz przechodzimy do ćwiczeń gimnastycznych . Do ćwiczeń potrzebne Wam będą: 

mata lub koc, piłka, szalik, krzesełko. Dostosowujemy ilość powtórzeń do możliwości 

dziecka. Ubieramy wygodny strój i zaczynamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

Dla chętnych karta pracy- załącznik nr 3. 

UDANEJ ZABAWY! 

Joanna Sałagaj 

Paulina Mazur 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec


 

Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 2 

 



Załącznik nr 3 

 


