
 

1. „Jeżeli Ci wesoło” – zabawa ruchowa do piosenki. Rodzic odtwarza piosenkę. Zadaniem dziecka jest 

zilustrować gestami słowa piosenki. Link do piosenki: https://soundcloud.com/alina-pacura/jezeli-ci-wesolo 

Jeżeli ci wesoło Marta Bogdanowicz 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
To pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe. 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

 
2. „Książka dobra na wszytko...” – do przeprowadzenia tej zabawy będzie nam potrzebna książka  (nie za duża, 

„dość grubawa” - może mama coś pożyczy?). Dziecko książkę kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej 
pozycji, podczas gdy Rodzic wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, 
chodzimy do tyłu, robimy 3 przysiady, siadamy na dywanie po turecku itp. 

 
3. „W księgarni” - Dziecko zajmuje dowolne miejsce w pokoju na podłodze i kładzie się na boku. Na hasło R.: 

Książki się otwierają przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: 
Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. R. mówi, ile stron ma książka, a dziecko tyle razy klaszcze. Na hasło: 
Książki się zamykają dziecko powraca do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone. Gdy R. 
powie: Książki stoją na regale, dziecko przechodzi do stania na baczność. 
 

4. Jak powstaje papier? - doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na podstawie 
ilustracji i filmu, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z produkcją papieru. 

https://soundcloud.com/alina-pacura/jezeli-ci-wesolo


 
Proszę dzieci, aby na podstawie planszy i filmu dowiedziały się, w jaki sposób powstaje papier.   
 

 
Link do filmu tu:  https://youtu.be/IizrNpDT520 
 
Następnie postarajcie się wskazać prawidłową kolejność ilustracji zgodnie z kolejnością procesu 
powstawania papieru.  
 

  

https://youtu.be/IizrNpDT520


  

 

 

5. „Opowiadanie o papierze” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności zapisywania działań 

arytmetycznych w dostępny sposób, utrwalenie kształtu cyfr, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie 

sprawności grafomotorycznej. 

Dzieciom potrzebne będą kartki formatu A4 i ołówki. Rodzic opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, 
by wpleść działania matematyczne do wykonania przez dzieci. Zadaniem dzieci jest zapisanie działań i 
podpisanie się na kartce. Praca powinna odbywać się przy stolikach. 
 
Przykładowe opowieści: 
 
W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli jedno z nich. 
Ile drzew zostało?, Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po drodze zatrzymała się w miejscu 
wycinki i pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew było razem na przyczepie 
ciężarówki? 
 
Dzieci mogą zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. kropkami, lub rysunkami. 

 
Nie należy im podpowiadać, w jaki sposób mają wykonać to zadanie – wszystkie odpowiedzi są poprawne, 

jeśli prowadzą do właściwego wyniku. 

 
6. Praca z Książką karty pracy 4  

✓ str.8b – czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych, pisanie wyrazów po śladzie.  

✓ str.9a – umieszczanie nalepek z literami, odczytywanie hasła.  

✓ str.9b – kreślenie drogi w labiryncie, przeliczanie książek, porównywanie liczb. 

✓ str.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter f, F, pisanie wyrazów po śladzie.  

✓ str.10b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą, kolorowanie według wzoru. 



 

 

7. „Zagadki – rymowanki” – Rodzic zaprasza dziecko do zabawy: Za chwilę powiem kilka zagadek. Odpowiedź na 

nie powinna rymować się z zagadką. Wszystkie zagadki dotyczą baśni, bajek i legend, które znasz.  

W Krakowie mieszka wawelski smok, 
co zieje ogniem przez cały… (rok) 
 
Krasnoludek jest malutki, 
tak jak wszystkie… (krasnoludki). 
 
Kto z krasnalami w tym domku mieszka? 
To jest na pewno Królewna (Śnieżka). 
 
Kto był dobry dla Kopciuszka? 
Chrzestna matka, czyli (wróżka). 
 
Czerwony Kapturek do babci wędrował, 
Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował). 
 
Groźna Baba Jaga domek ma z piernika. 
Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka). 
 
Gdy kot buty dostał, 
Janek księciem (został). 
 
Rzecz to znana, całkiem pewna, 
Że Pinokio powstał z (drewna). 
 

8. „Biblioteka i księgarnia” –  doskonalenie umiejętności opisywania pojęć, ćwiczenie spostrzegawczości, 
rozwijanie umiejętności opisywania obrazu słowami. Najpierw dziecko ogląda film o bibliotece. Następnie 
Rodzic pyta dziecko, czy wie czym się różni biblioteka od księgarni. Dziecko próbuje samodzielnie 
odpowiedzieć na pytanie. Rodzic nakierowuje dziecko na odpowiedz, że w bibliotece wypożyczamy książki, a 
w księgarni je kupujemy. 
Link do film tu: https://youtu.be/VkFhIN2xMbk 

 

 

BIBLIOTEKA 

https://youtu.be/VkFhIN2xMbk


 

9. Praca plastyczna do wyboru: 

• Propozycja 1 

 

✓ „Mini książeczki”  -      https://www.youtube.com/watch?v=Y-XcyV9rwwY 

✓  „Origami książeczka” https://www.youtube.com/watch?v=K1DshOh9Tvc 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=Nyo-6P4EO6o 

• Propozycja 2  

 

✓ „Będziemy robić papier” - Do tego zadania będziecie potrzebować: gazet, miski, ciepłej wody. 

1 dzień 

Rodzic przygotowując z dziećmi materiały do pracy w następnym dniu.  Kolejność czynności: 

1. darcie papieru na drobne kawałki. 
2. wrzucanie ich do miski 
3. zalewanie masy ciepłą wodą. 
Masę zostawiamy w miskach do następnego dnia. Będzie ona potrzebna do wykonania papieru czerpanego. 

A tutaj znajduje się link jak z ta masą postąpić dalej w dniu 2: http://manufakturapapieruczerpanego.pl/o-

warsztatach/jak-zrobic-z-w-najprostszy-sposob-papier-czerpany-z-makulatury/ 

 

 

 

 

KSIĘGARNIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-XcyV9rwwY
https://www.youtube.com/watch?v=K1DshOh9Tvc
https://www.youtube.com/watch?v=Nyo-6P4EO6o
http://manufakturapapieruczerpanego.pl/o-warsztatach/jak-zrobic-z-w-najprostszy-sposob-papier-czerpany-z-makulatury/
http://manufakturapapieruczerpanego.pl/o-warsztatach/jak-zrobic-z-w-najprostszy-sposob-papier-czerpany-z-makulatury/

