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WITAJCIE  W CZWARTEK ! 

 
 

Temat tygodnia: KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM 

Temat dnia: SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 

Cele zajęć:  

- zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki,  

- rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej, 

-wdrażanie do uważnego słuchania piosenki, poszanowania książek, 

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej; 

Aktywność: muzyczna, zdrowotno-ruchowa (ćwiczenia gimnastyczne) 

Zaczynamy... 

 

1. „Dzień dobry” – zabawa na powitanie przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

 

2. „Książki”- ćwiczenia buzi i języka.  Zamienimy na dosłownie chwilkę, nasze buzie                    

w książki. Ciekawi jesteście jak? Zobaczcie: 

-„otwieranie i zamykanie książki”- otwieramy i zamykamy szeroko usta, 

- „przekładnie kartek w książce”- przesuwamy czubek języka z jednego kącika ust do 

drugiego. 

 

3. Posłuchajcie piosenki pt.: „Jestem książką” (sł. E. Szymański i M. Tomaszewska muz. 

M. Tomaszewska).  

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg&list=RD2k13EM6NtCg&start_radio=1 

Witam cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 

Bo po to przecież tu jestem, 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg&list=RD2k13EM6NtCg&start_radio=1


Żebyś mnie ujął w swe dłonie 

 

Ref: Jestem książką  

Mam tytuł i autora  

Jestem książką  

Czytania przyszła pora. (bis)  

 

Kiedy ci smutno będzie,  

w łóżeczku będziesz chory;  

Ja z tobą pójdę wszędzie,  

Poprzez zimowe wieczory.  

 

Ref: Jestem książką..  

 

Wędrować po każdej kartce  

Nigdy ci się nie znudzi!  

Bo bardzo są ciekawe  

Przygody nieznanych ludzi.  

 

Ref: Jestem książką…. 

 

4. Rozmowa na temat piosenki:  

- Co nas wita szelestem kartek?  

- Co posiada każda książka?  

- Czego możemy dowiedzieć się z książek? 

 

5. „Spotkanie książek” – zabawa taneczna przy poznanej piosence. Posłuchajcie jeszcze raz 

piosenki. Następnie dobieramy się w pary i próbujemy tańczyć  według podanej instrukcji:   

 

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)  

 

Kiedy ci smutno będzie,  

w łóżeczku będziesz chory;  

Ja z tobą pójdę wszędzie,  

Poprzez zimowe wieczory.  

 

Ref: Jestem książką..  

 

Wędrować po każdej kartce  

Nigdy ci się nie znudzi!  

 

/podajemy sobie ręce i obracamy się raz               

w prawą stronę, raz w lewą/ 

 

/stajemy naprzeciwko siebie/ 

 

/Rodzic robi krok w stronę dziecka i mówi:  

„Jestem książką mam tytuł i autora”/ 

 

/Dziecko robi krok w stronę Rodzica i mówi: 

„Jestem książką. Czytania przyszła pora.”/ 

 

 

/podajemy sobie ręce i obracamy się raz                   

w prawą stronę, raz w lewą/ 

 
 



Bo bardzo są ciekawe  

Przygody nieznanych ludzi.  

 

Ref: Jestem książką…. 
 
 

6. Przechodzimy teraz do ćwiczeń gimnastycznych. Dzisiaj zapraszam do  gimnastyki przy 

muzyce. Zakładamy wygodny strój i zaczynamy. 

 

 
 

Na początek „Muzyczna gimnastyka- ćwiczenia w PODSKOKACH” 

 

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

 

Teraz zapraszam do dalszej części gimnastycznej zabawy. Będzie muzyka, gimnastyka i dużo 

dobrej zabawy. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie ☺ . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

 

Dla chętnych 2 karty pracy w załącznikach.  

 

UDANEJ ZABAWY !  

 

Paulina Mazur 
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Załącznik nr 1 

 
 



Załącznik nr 2 

 


