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4.05.2020 r. [poniedziałek]    GRUPA  2          POZDRAWIAM !!! 

TEMAT:   JAKIE  KSIĄŻKI  LUBIMY? 

• Nikt się nie spodziewa – gimnastyka buzi i języka Małgorzaty Barańskiej.  

W górze słonko świeci,                Unoszenie nad głową złożonych razem dłoni z szeroko  

                                                        rozstawionymi   palcami. 

ptaszek sobie leci,                       Skrzyżowanie nadgarstków i kiwanie jednocześnie  

                                                       wszystkimi palcami (skrzydła) 

szumią, szumią drzewa,            Opuszczenie rąk na wysokość twarzy i poruszanie  

                                                      wyprostowanymi palcami obu dłoni (gałęzie drzew) 

nikt się nie spodziewa, że…     Rozłożenie szeroko rąk i poruszanie nimi lekko w górę 

                                                     i w dół. 

• „Jakie książki lubimy?” – rozmowa na temat literatury dziecięcej na podstawie 

doświadczeń dzieci i książek znajdujących się w domu.  

Dziecko siedzi na dywanie/przy stole. R. układa na środku różne książki z biblioteczki 

domowej. Razem z dzieckiem omawia tematykę zgromadzonych książek. Tłumaczy, że książki 

mogą zawierać krótkie opowiadania (pokazuje taką książkę), opowiadać długą historię 

(pokazuje taką książkę) lub mogą być napisane wierszem (pokazuje taką książkę). Dziecko 

mówi, jakie książki lubią najbardziej. Opowiada, jaka jest jej/jego ulubiona książka, próbuje 

wymienić jej tytuł i bohaterów. 

• Zajęcia o emocjach – zachwyt, emocjonalny stosunek do książek.  

– Mole książkowe – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

Mole książkowe Dominika Niemiec  

Otwieram książkę, jedna chwilka  

i już jestem w innym świecie.  

W wyobraźni staję się piękną królewną  

lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.  

Każda książka roztacza przede mną  

świat niezwykły, wspaniały.  

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,  

rozdział od deski do deski… czyli cały.  

Rodzice doskonale rozumieją  

mój zachwyt nad książkami,  

bo tak jak ja są zwyczajnie  

książkowymi molami. 

•Proszę zadać pytania na temat wiersza: O jakim przedmiocie był wiersz? W kogo zamienia 

się dziewczynka, czytając książkę? Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki?  

Kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami? Co to znaczy czuć zachwyt?  
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Co to znaczy „przeczytać coś od deski do deski”? Kto to jest „mol książkowy”? Czy lubicie 

czytać książki? Czy są takie książki, którymi jesteście zachwyceni?  

• Dzieci ogląda historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. Opowiadają, co się po kolei 

wydarzyło.   

 

 

 

 



3 
 

•„Książka, która mnie zachwyca” – ćwiczenia w budowaniu zdań.  

Rodzic  prosi dziecko, aby pokazało  swoją ulubioną książkę. Następnie R. prosi, aby dziecko 

dokończyło zdanie: Ta książka mnie zachwyca, bo... . 

•„Książkowe mole” – zabawa z elementem liczenia.  

Dziecko i R. siedzą na dywanie/przy stoliku gdzie zgromadzone są różne  książeczki.   

R. recytuje wierszyk. Po wyrecytowaniu wierszyka prosi  dziecko, aby wzięło z półki 

więcej/mniej niż pięciu książek. Zabawę proszę  powtórzyć się, oraz wspólnie wyrecytować 

wierszyk.  

Zachwycamy się książkami,  

jesteśmy książkowymi molami. 

Gdy poczytać długo masz chęć,  

weź książek więcej/ mniej niż pięć 

•Piosenka do wysłuchania: You Tube Kulfon i Monika  Mole książkowe [czas 2:37] 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc&list=RDEp2bb4M7llc&index=1 

•„Ja będę księżniczką, a ty rycerzem” – praca plastyczna.  

Proszę  przeczytać dowolnie wybraną książkę, baśń, wiersz, najlepiej takie, aby występowali  

w niej rycerz i księżniczka. Po przeczytaniu R. pyta: Czy kiedyś bawiłaś/eś się w bohaterów 

swojej ulubionej książki, a może bawiłaś/eś się w tych bohaterów, o których czytałam/em?  

Do pracy będą potrzebne nożyczki, brystol do podklejenia, klej, taśma klejąca, patyczek do 

wykonania kukiełki.  

Kolejność wykonywania pracy dziecka: 

1. koloruje postacie księżniczki i rycerza (zarówno przód, jak i tył) 

2. Wycina nożyczkami postacie w obu wersjach: przód i tył 

4. Przykleja patyczek (np. taśmą klejącą) do niezadrukowanej części "przodu", a następnie 

dokleja część tylną, przykrywając w ten sposób fragment patyczka umocowany taśmą. 

Powstają kukiełki, które możemy obracać i oglądać z obu stron.  

R. mówi: Misia i Michał czytali baśń o rycerzach i księżniczce. Teraz ty też możesz bawić się 

jak oni, masz księżniczkę i rycerza.  

•„Czego można użyć do zabawy w księżniczkę, a czego do zabawy w rycerza?” – praca  

z KP2.30.  

Przed wykonaniem karty pracy dziecko rozmawia z R. o tym, jakie przedmioty codziennego 

użytku wykorzysta w swoich zabawach. Opowiada o tym, co może posłużyć do zabawy  

w księżniczkę, a co – w rycerza. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc&list=RDEp2bb4M7llc&index=1
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● Które przedmioty znajdujące się na rysunku nasi bohaterowie mogą wykorzystać do 

zabawy w rycerza, a które - do zabawy w księżniczkę? Z Michałem połącz te przedmioty, 

które można wykorzystać do zabawy w rycerza, a z Misią – te, które posłużą do zabawy  

w księżniczkę.
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● „Ja będę księżniczką, a ty rycerzem”- praca plastyczna 
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