
Krąg tematyczny: Co lubią książki? 

Scenariusz zajęć: Książka moim przyjacielem. 

Data: 29.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– rozbudzanie zainteresowania książką 

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu 

– rozwijanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów 

– kształtowanie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych 

– rozwijanie umiejętności wokalnych 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą orientacyjno – porządkową „Otwieramy – zamykamy”. III.8; I.5 

Rodzic rozkłada na podłodze obręcz (szalik) dla dziecka. Następnie opowiada dziecku, jak 

wygląda i jak działa biblioteka. Następnie rodzic włącza muzykę – to znak, że biblioteka jest 

zamknięta. Dziecko wciela się w role książek, które ożywają, gdy nikt ich nie widzi. Zaczyna się 

zabawa książek – dziecko pląsa swobodnie po podłodze. Kiedy rodzic wyłącza muzykę dziecko 

biegnie do obręczy i staje na baczność – jest książkom gotową do wypożyczenia – biblioteka jest 

otwarta. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Środki dydaktyczne: Utwór do pobrania w pliku, obręcz(szalik). 

 

2. „Wędrująca książka” – zabawa słuchowo-ruchowa. I.4 

Dziecko stoi wraz z rodzicem dość blisko siebie i podają sobie książkę zgodnie z poleceniem: 

Książka jest smutna – dziecko podaje rodzicowi książkę ze smutną miną; Książka jest zaskoczona 

– rodzic podaje dziecku książkę z miną zaskoczoną. Rodzic podaje kolejne określenia: Książka 

jest wesoła, zdziwiona, przestraszona. 

Środki dydaktyczne: książka 

 

3. Zajęcia główne: „Zły humorek” – uważne wysłuchanie wiersza D. Gellner, rozmowa o 

emocjach i sposobach ich okazywania. III.8; IV.5; III.4 

 

Zły humorek 

Jestem dzisiaj 

zła jak osa! 

Złość mam w oczach 

i we włosach! 

Złość wyłazi 

mi uszami 

i rozmawiać 

nie chcę z wami! 

 

A dlaczego? Nie wiem sama. 

Nie wie tata, 



nie wie mama… 

 

Tupię nogą, 

drzwiami trzaskam 

I pod włos kocura głaskam. 

 

Jak tupnęłam lewą nogą, 

Nadepnęłam psu na ogon. 

Nawet go nie przeprosiłam – 

taka zła okropnie byłam. 

 

Mysz wyjrzała 

z mysiej nory: 

– Co to znowu za humory? 

Zawołałam: 

– Moja sprawa! 

Jesteś chyba zbyt ciekawa. 

 

Potrąciłam stół i krzesło, 

co mam zrobić, by mi przeszło?! 

 

Wyszłam z domu 

na podwórze, 

wpakowałam się w kałużę. 

Widać, że mi złość nie służy, 

skoro wpadłam do kałuży. 

 

Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 

wcale nie jest mi wesoło… 

 

Nagle co to? 

Ktoś przystaje 

Patrzcie! 

Rękę mi podaje! 

Tu ktoś mały, 

tam ktoś duży – 

wyciągają mnie z kałuży. 

Przyszedł pies i siadł koło mnie 

kocur się przytulił do mnie, 

mysz podała mi chusteczkę: 

– Pobrudziłaś się troszeczkę! 

Widzę, że się pobrudziłam, 

ale za to 

złość zgubiłam. 

Pewnie w błocie 

gdzieś została. 

LECZ NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! 

 
Dorota Gellner Źródło: D. Gellner, „Zły humorek” [w:] D. Gellner „Czarodziejski świat”, Wydawnictwo Sara 2010, s. 18–19 

4. „Lustro” – zabawa naśladowcza w parach, pokazywanie i naśladowanie emocji za pomocą 

mimiki. III.7, III.5; III.8 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem i siadają naprzeciwko siebie. Rodzic podaje nazwę emocji, 

np.: strach, złość, radość, a dziecko, patrząc na rodzica, odzwierciadla podaną emocję mimiką.  



 

5. Nauka piosenki „Biedronka”. IV.7 

 

„Biedronka” 

1.  Biedronka czarne kropki ma, 

malutkie nóżki, skrzydła dwa. 

 

Ref.: A ha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna! 

Aha! Aha! Biedronkę każdy zna! 

 

2. N a łące wszystkie muszki zna 

i z wiatrem w berka często gra. 

 

Ref.: A ha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna!... 

 

3. Podziwia z góry cały świat, 

zielony listek, żółty kwiat. 

 

Ref.: Aha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna!... 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka do pobrania w pliku. 

 

6. Dodatkowo karty pracy: „Godło”, „Polska”. 

Środki dydaktyczne: karty pracy do pobrania w pliku. 


