
Dzień Dobry Kochani!
Bądźcie dziś razem z nami.  
Na wspólne zabawy Was zapraszamy.

Propozycja zajęć na czwartek 30.04.2020 r.

Temat: Książka – mój przyjaciel

Cele:
- rozwijanie zainteresowania książką
- kształtowanie szacunku do książki dbanie o jej wygląd
- rozwijanie sprawności ruchowej
- rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomości tytułów bajek

Aktywność:
- językowa
- przyrodniczo-społeczna
- ruchowa

1. Powitanie się, przy piosence pt.: „Ruch łagodzi stres”
https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc

2. Wprowadzenie do tematu-rozwiązanie zagadki
Choć nie ma zamka ani kluczyka, często otwierasz i zamykasz.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści
(książka)

3. Słuchanie wiersza O. Adamowicz, pt.: „Smutna książeczka”

„Smutna książeczka”
Pewnego dnia ze swej półeczki, 
skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 
Razem tańczyły, razem śpiewały, 
I bardzo dobrze się rozumiały. 
Lecz jedna książeczka w kącie została, 
taka samotna i taka mała. 
Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 
karteczki z niej powyrywała 
i długopisem strony popisała. 
Cichutko w kącie książeczka płakała, 
bo do czytania się nie nadawała. 
Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 
że książeczki chcą i lubią być szanowane.

https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc


(załącznik nr 1)
Rozmowa na temat treści wiersza.
Rodzicu, proszę zadaj pytania dziecku:

• Co robiły książeczki?
• Czemu jedna książeczka była smutna, płakała i została w kąciku na półce?
• O czym musimy pamiętać?

4. Teraz posłuchajcie piosenki „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” 

https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I

5. Zabawa tropiąca „Tajemniczy list” – odszukiwanie w pokoju tajemniczego listu.
Zgadywanie od kogo pochodzi, odczytanie przez rodzica.  
(wcześniej rodzic ukrywa list gdzieś w pokoju, a później dziecko szuka)

Drogie dzieci!

Piszę ten list do Was z bajki. Często zaglądam do Waszego 

przedszkola, obserwuje zajęcia, w których uczestniczycie. 

Ostatnio słyszałam ,że rozmawiacie o bajkach. Uwielbiam 

bajki, a jak chcecie dowiedzieć się jakie, to odgadnijcie 

zadanie jakie dla Was przygotowałam 

 Życzę Wam powodzenia 

 Wróżka

Zadania wyznaczone przez wróżkę:
Rodzic przenosi dzieci w świat bajek – 
Zamknijcie oczy, a ja wypowiem zaklęcie:
„Idzie, idzie bajka w świat w czarodziejskiej szacie, przyjrzyjcie się dzieci,  
może ją poznacie?”.
Odgadywanie tytułów bajek na podstawie obrazków – rozpoznawanie bohaterów  
(załącznik nr 2)

https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I


6. A teraz zapraszamy na gimnastykę z Pipi i Myszką Minnie ☺
https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M

Dziękujemy Wam bardzo,  
że tak wspaniale i wytrwale pracujecie. 

Bardzo za Wami tęsknimy. 
Przesyłamy buziaki i uściski.😘 
Trzymajcie się cieplutko.



Załącznik 1

    

 

 

 

 
 

  

    

 
Pamiętajcie zatem 

dzieci kochane,  
że książeczki chcą i 

lubią byd szanowane. 
 



Załącznik 2


