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Cele ogólne: 

– rozbudzanie zainteresowania książką 

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu 

– rozwijanie umiejętności określania położenia w przestrzeni 

– 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; utrwalenie zabawy „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. „Wysoko – nisko” – zabawa ruchowa. I.5; IV.14 

Dziecko spaceruje po dywanie z książką w ręce, przy akompaniamencie muzyki. Na hasło: 

Wysoko! staje na palcach, naśladując odkładanie książek na wysoką półkę (w utworze słyszalne 

jest tremolo na dzwonkach). Na hasło: Nisko! kładzie książkę na podłodze, kucając przy tym 

zamiast się schylać. Zabawę powtarzamy. 

Środki dydaktyczne: Utwór do pobrania w pliku. 

 

3. Zajęcia główne: „Jak powstaje książka?” – rozmowa kierowana rodzica z dzieckiem, 

poznanie etapów powstawania książki. IV.19; IV.2 

Materiały pomocnicze↓ 

Zachęcam do obejrzenia filmów: https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

Środki dydaktyczne: filmy przedstawiające etapy powstawania książki. 

 

4. „Magiczna książeczka” – zabawa matematyczna, utrwalanie pojęć dotyczących położenia 

przedmiotów w przestrzeni. IV.14; III.8 

Rodzic ustawia krzesło na środku pokoju. Dziecko staje z książką w ręce naprzeciwko swojego 

krzesła. Zgodnie z poleceniem rodzica dziecko kładzie książkę we wskazanym miejscu: Połóż 

książkę na krześle, pod krzesłem, za krzesłem, obok krzesła. Trzymaj książkę nad krzesłem. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

Po zabawie przedszkolak wykonuje ćwiczenie w kartach pracy: opisuje położenie książek i otacza 

pętlami te książki, które leżą na krzesłach. 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku, krzesło, książka. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI


 

5. Chwila dla rodzica i dziecka „Chwila z książką” – słuchanie dowolnej bajki czytanej przez 

rodzica, opisywanie wskazanych ilustracji, rozwijanie zainteresowania książką. III.8; IV.2; 

IV.1 

 

6. Praca plastyczna „Flaga”-wytnij, a następnie poprawnie naklej na kartkę papieru flagę 

Polski. 


