
 

                                                                                                   14.04.2021 

Witajcie Leśne ludki i Wasze Rodzinki! 

 
Temat tygodnia: KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM 

Temat dnia: „Lubimy bajki” 

Cele zajęć: 

- budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci 

- kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako 

źródła przeżyć  

- kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i 

mowy 

- rozwijanie aktywności muzycznej 

- zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki  

- utrwalenie wiadomości o książkach 

- rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni i kreatywności 

 

Edukacja: językowa i muzyczna 

 

                                            Zaczynamy... 

 

Zabawa na powitanie „Taniec przyklejaniec”. W parach rodzic – dziecko witamy się 

określonymi częściami ciała.  

Zatańczymy śmieszny taniec mały taniec przyklejaniec                                                                                

teraz rączki przykleimy i wesoło zatańczymy.                                                                     … 

łokcie przykleimy, brzuszki, palce, plecy. 

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY 

Zagadka:                                                                                                                               

„Choć nie ma zamka ani kluczyka                                                                                                                        

Często otwierasz ją i zamykasz.                                                                                                                                    

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,                                                                                                       

wierszyków , bajek i opowieści”. (książka)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY


 

„Nasze książki” – rozmowa z dzieckiem na podstawie jego doświadczeń, a także książek 

znajdujących się w domu. Rodzic tłumaczy, że książki są różne: dla dzieci, podręczniki do 

szkoły, encyklopedie…, mogą zawierać krótkie opowiadania (pokazuje taką książkę), 

opowiadać długą historię (pokazuje taką książkę) lub mogą być napisane wierszem (pokazuje 

taką książkę). Dziecko opowiada o swojej ulubionej książce, wymienia jej tytuł i bohaterów. 

 

 

Zabawa ruchowa „Książki”.  

Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie – są „książkami”. Leżą na bokach. Na hasło 

„książki się otwierają” – przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane 

ręce i nogi. Na hasło „książki się zamykają” – powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na 

bokach. „Książki stoją na regale” – przechodzą do stania na baczność. 

 

 



A teraz prosimy usiądźcie sobie wygodnie, a my zapraszamy 

Was do obejrzenia teatrzyka cieni pt. „Jaś i Małgosia” 

(LINK DO TEATRZYKU ZAŁĄCZAMY W E-MAILU) 

 

 

Podobał Wam się teatrzyk? Mamy nadzieję, że tak 😊😊😊 

- Kto występował w bajce? 

- Dlaczego Jaś i Małgosia musieli iść do lasu? 

- Z czego była zrobiona chatka Baby Jagi? 

- Gdzie Baba Jaga zamknęła Jasia? 

- Dlaczego Baba Jaga zamknęła Jasia w komórce? 

- Jak Małgosia pozbyła się Baby Jagi? 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Jak powstaje książka” 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

Czas by trochę pośpiewać. Zapraszamy do zapoznania się ze słowami i melodią: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg


 

,,Jestem książką” 

1. Witam cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 

Bo po to przecież tu jestem, 

Żebyś mnie ujął w swe dłonie. 

Ref: Jestem książką 

Mam tytuł i autora. 

Jestem książką 

Czytania przyszła pora. (bis) 

 

2. Kiedy ci smutno będzie, 

w łóżeczku będziesz chory. 

Ja z tobą pójdę wszędzie, 

Poprzez zimowe wieczory. 

Ref: Jestem książką.. 

 

3. Wędrować po każdej kartce 

Nigdy ci się nie znudzi! 

Bo bardzo są ciekawe 

Przygody nieznanych ludzi. 

Ref: Jestem książką…. 

Rozmowa na temat piosenki: 

- Co nas wita szelestem kartek? 

- Co posiada każda książka? 

- Czego możemy dowiedzieć się z książek? 

 

„Dmuchamy na karteczki”- ćwiczenia oddechowe 

Bierzemy sobie karteczkę i próbujemy dmuchać w nią, aby jak najdłużej unosiła się w górze. 

 



Chciałybyśmy jeszcze, abyście zapoznali się z rodzajami i historią powstania teatru.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

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

 

Dodatkowa praca jest jeszcze dziś jedna. Prosimy Was abyście się wczuli również w rolę 

aktora tak jak my i przygotujcie sobie pacynki lub kukiełki do wybranej bajki/baśni.  

Oto nasze propozycje: 

 

 

 „Pracowite świnki” – praca w kartach pracy cz.3, s. 36. (załącznik nr 1) Określcie, czy 

wszystkie świnki były pracowite. Połączcie z właściwą miną Misia Norma tę świnkę, której 

zachowanie mu się podobało  i uzasadnijcie swój wybór. Następnie pokolorujcie rysunek 

według wzoru. 

 

UDANEJ ZABAWY! 

Grażyna Poniewierska 

Arleta Cieślik 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY


Załącznik nr 1 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 


