
Grupa I 

Propozycje zabaw i zajęć od 11.05.  do 15.05.2020r. 

Tematyka: ,,Kolorowe książeczki a w nich piękne bajeczki” 

1.,,Moje książki” – słuchanie wiersza I. Salach oraz rozmowa na temat jego 

treści. Rozwijanie zainteresowania książkami i umiejętności wypowiadania się 

na określony temat. 

Moje książki kolorowe 

Stoją równo na półeczce. 

Myję ręce i oglądam 

kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama, 

bo ja nie potrafię sama. 

 Z książek wiele się dowiecie  

o szerokim pięknym świecie. 

O roślinach, o zwierzętach, 

o dalekich krajach też. 

Wszystko w książce jest zamknięte, 

A więc ją do ręki bierz. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza: 

- O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? 

- Dlaczego dobrze jest mieć w domu książeczki i czytać je codziennie? 

- Co trzeba najpierw zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę? 

 

,,Moje ulubione książki” – wspólne oglądanie książek z domowego 

księgozbioru, swobodne wypowiedzi dziecka i rodzica na temat swoich 

ulubionych książek. Zwrócenie uwagi na umiejętne obchodzenie się z książkami 

i ich szanowanie. 

  
Podstawa programowa: III.5, IV.2, IV.14, I.5 

 

2. ,,Czy znasz tę bajkę?” – zabawy ruchowe 

 

Rodzic demonstruje dziecku obrazki  dotyczące popularnych, znanych dziecku 

bajek np. Kopciuszek, Kot w butach, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia i inne. 



Odgadywanie wraz z dzieckiem  tytułów bajek na podstawie obrazków 

związanych z ich treścią.  

 

- zabawa  orientacyjno – porządkowa ,,Książki na miejsce” – odgadniętą 

książeczkę dziecko bierze do ręki, ostrożnie biega po pokoju, podskakuje z nogi 

na nogę. Na hasło Książka na miejsce! podchodzi do biblioteczki i tam ją 

odkłada na właściwe miejsce. 

 

- ,,Po śladach do Jasia i Małgosi” – zabawa z el. równowagi. Rodzic chowa w 

domu książeczkę (ilustrację) Jasia i Małgosi, rozkłada na podłodze wycięte z 

papieru sylwety pierniczków tak, by doprowadziły dziecko do ukrytych postaci 

z bajki. 

 

- ,,Gdzie jest pantofelek Kopciuszka?” -  rodzic zasłania dziecku oczy np. 

opaską, chustką i chowa ,,pantofelek”. Wskazówką  dla szukającego dziecka jest 

hasło: ciepło, zimno. 

 

- ,,Co Czerwony Kapturek ma w swoim koszyczku?” – rozpoznawanie 

przedmiotów po dotyku. Rodzic z koszyczkiem podchodzi do dziecka, które nie 

widząc, co jest w środku, po dotyku rozpoznaje ukryte rzeczy (np.jabłko, 

marchewka, cukierek, banan, klocek, kredka,itp.) 

 
Podstawa programowa: I.5, IV.2, IV.9, IV.12 

 

3. Zabawy muzyczne przy piosence ,,Witajcie w naszej bajce” (znany utwór z 

Akademii Pana Kleksa - dostępny na youtube) Odróżnianie świata bajkowego od 

rzeczywistości. 

 

- wysłuchanie piosenki, rozmowa nt. treści.  

- improwizacje ruchowo – taneczne przy w/w piosence – czerpanie radości ze 

wspólnej zabawy 

- ,,Czy kot chodzi w butach?” – rodzic rozkłada na dywanie ilustracje (zdjęcia) 

kotów oraz książeczkę ,,Kot w butach”. Dziecko z pomocą rodzica wypowiada 

się na temat wyglądu kotów. Rodzic  zadaje pytanie: Czy koty chodzą w butach? 

i stara się w zrozumiały sposób wytłumaczyć dziecku różnice pomiędzy 

światem bajkowym a rzeczywistością. 

 

Podstawa programowa:IV.2, IV.3, III.8, I.5 



 

4. ,,W księgarni” – zabawy matematyczne. Liczenie i ustalanie równoliczności 

poprzez wymianę jeden do jednego. Utrwalenie pojęć duży, mały. 

 

Zabawę należy rozpocząć od rozmowy skąd w naszym  domu wzięły się  książki? 

oraz wyjaśnienia różnicy między biblioteką a księgarnią. 

Rodzic proponuje dziecku zabawę w kupowanie książek . Na stoliku układa 

książki z biblioteczki domowej, przypina napis KSIĘGARNIA.  Przygotowuje 

dziecku żetony  np. plastikowe nakrętki, klocki  i wyjaśnia, że za jedną sztukę 

dziecko będzie mogło kupić jedną książkę. Dziecko zaczyna kupować książki i 

układa je przed swoimi lalkami, misiami. Gdy dziecko wyda wszystkie 

,,pieniążki”, siada i liczy, ile książek kupiło. Określa, jakie książki kupiło – małe 

czy duże? (ilość żetonów powinno zależeć od zakresu, w jakim dziecko potrafi 

samodzielnie liczyć) 

 

,,Tajemnicza książka” – zabawa ruchowa. Uczestnik zabawy otrzymuje 

książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas 

gdy rodzic wydaje kolejno polecenia: obracamy się, chodzimy, kucamy, 

tańczymy itp. 

 
Podstawa programowa: IV.2, IV.5, IV.6, IV.15, I.5 

 

5. ,,Moja pierwsza książka”- praca plastyczna. 

 

Wspólne oglądanie wybranej książki. Rodzic omawia, z czego składa się 

książka: Okładka chroni strony książki i na niej jest napisany tytuł książki oraz 

nazwisko i imię autora, czyli osoby, która ją napisała. To jest kartka, a to 

strona. Na niej są litery, które układają się w wyrazy, zdania, historyjki. Dzięki 

nim wiemy, czy to jest bajka, wiersz, czy opowieść. Ilustracje i obrazki pokazują 

to, o czym czytamy. Rodzic demonstruje, w jaki sposób należy odwracać kartki, 

by ich nie zniszczyć. Zaproponowanie dziecku wykonanie swojej pierwszej 

książeczki. 

 Sposób wykonania pozostawiam dowolny, licząc na inwencję twórczą rodziców, 

samodzielność dziecka i zaangażowanie wszystkich domowników. 

 
Podstawa programowa: IV.2, IV.19, III.8 

 

Pozdrawiam Dzieci i Rodziców, życzę dużo zdrowia, cierpliwości oraz ciekawych pomysłów 

na mile spędzony czas. Pani Jola. 


