
               KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                                             Scenariusz zajęć 

                                                   Środa 06.05.2020 

                                  Temat 162: O czym marzą książki?  

      

Cel główny:  

Budzenie zainteresowania czytaniem warunkującym możliwość poznawania ciekawych 

książek. Wdrażanie do poszanowania książek. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• wykonuje dodawanie  

• uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych  

• uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat  

• odpowiada na pytania  

• wie, jak należy obchodzić się z książką  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• wskazuje różnice w obrazkach  

• wykonuje eksperymenty językowe  

• wykonuje i ozdabia zakładkę do książki  

• uczestniczy w tworzeniu bajki  

• używa w zabawach zwrotów grzecznościowych  

• wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw konstrukcyjnych  

• umie grać w kręgle 

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Omiń książkę – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.P.PI.5                                                                 

Rodzic rozkłada książki na dywanie. Dziecko czworakują w taki sposób, aby je ominąć.   

Jak najbliżej książki – zabawa rzutna.P.P.I.5                                                                                             

Dziecko stoi na linii mety, którą wyznaczył rodzic. Dziecko ma woreczek, (może być to 

związana skarpetka z ryżem)  który należy rzucić jak najbliżej książki położonej na dywanie.  

 



Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami P.P.I.5 

https://youtu.be/Vq4LxW6QX7I 

 

 

Ile to jest? – zabawa matematyczna, doskonalenie liczenia. P.P.IV.15                                                       

Rodzic siada z dzieckiem przy stoliku lub na dywanie umawia się, że odpowiedź na swoje 

pytanie chce zobaczyć na palcach dziecka. Czas zabawy ustalacie wspólnie.  Następnie rodzic 

proponuje kilka zadań: 

 – Ile to będzie 2 piłki i 3 piłki?                                                                                                                  

– Ile to będzie 1 samochód i 2 samochody?                                                                                                   

– Która liczba jest większa: 5 czy 2?                                                                                                            

– Jaka liczba jest po 6? 

Książka – mój przyjaciel – wysłuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. P.P.IV.6                                       

Dziecko uważnie słucha wiersza i rozmawia na jego temat. 

 

  „Książka – mój przyjaciel”   

Wiem, że marzenie niejedno                                                                                                                                                

dzięki książkom się spełni.                                                                                                            

Odkrywają przede mną                                                                                                                                

wiele pięknych tajemnic.                                                                                                                    

I gdybym chciał najzwięźlej                                                                                                                        

– czym jest książka – tłumaczyć,                                                                                                  

powiedziałbym najprościej:                                                                                                                

„Mądry, wierny przyjaciel”.  

                                                                    Jerzy Skokowski NJwS Podr. 1.1 s. 110 

Rodzic pyta, czy książka może być przyjacielem. Następuje burza mózgów, dziecko 

swobodnie odpowiada na postawione pytanie. 

https://youtu.be/Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/embed/Vq4LxW6QX7I?feature=oembed


Życzenia książki – promyczkowe uszeregowanie.P.P.III.6                                                                

Rodzic zachęca, aby dziecko zastanowiło się, jakie miałby/aby życzenia, gdyby był/a książką. 

Wszystkie propozycje dziecka rodzic zapisuje, tworząc                                                                  

ZBIÓR ŻYCZEŃ KSIĄŻKI.                                                                                                          

Zachęca do spełniania tych życzeń podczas korzystania z książek. Gdyby dziecko nie miało 

pomysłów, należy zwrócić mu uwagę na poszanowanie książek, właściwe się z nimi 

obchodzenie, a przede wszystkim zainteresowanie książką. Dziecko, które zobowiążą się 

do spełniania tych życzeń, może odbić na arkuszu swoją dłoń lub palec umoczony w farbie, 

które dziecko potrafi może podpisać się imieniem 

Pomoce: arkusz papieru, mazaki, tacka z farbą 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĄŻEK 

https://youtu.be/BehV1UbZXaE 

 

Zestaw LVIII:P.P.I.8                                                                                                                            

Ćwiczenia ogólnorozwojowe                                                                                                      

Pomoce: kręgle i szarfy w czterech kolorach, piłki, piłeczka pingpongowa(kręgle możemy 

zastąpić butelkami np. z wodą), szarfy zastępujemy (np. pasek, chusta, szalik, bibuła)   

„Omiń kręgiel” – ćwiczenie z elementem czworakowania.                                                      

Dziecko  przechodzi na czworakach między kręglami, tak aby żadnego z nich nie przewrócić.   

„Nie przewróć kręgla” – ćwiczenie wyprostne.                                                                                 

Dziecko w rozkroku i we wspięciu na palcach, z rękoma ułożonymi w „skrzydełka” 

przechodzą wzdłuż ustawionych kręgli, tak aby żadnego z nich nie przewrócić.  

Znajdź różnice – ćwiczenie spostrzegawczości.P.P.I.9                                                                              

Dziecko zaznacza na karcie pracy 10 różnic na obrazku po prawej stronie. Utrwala również, 

jak należy obchodzić się z książką, skreślając na czerwono te ilustracje, które pokazują brak 

szacunku do książek. Dziecko opowiadają, co lubią, a czego nie lubią książki. Można 

zaproponować, aby wypowiedzi były w 1. osobie, czyli: Jestem książką z obrazkami i lubię, 

gdy dzieci oglądają mnie uważnie, opowiadają, co widzą na obrazku, a nie lubię, gdy 

dotykają mnie brudnymi rękami.  

Pomoce: Karta Pracy 4 s. 18, kredki  

https://youtu.be/BehV1UbZXaE
https://www.youtube.com/embed/BehV1UbZXaE?feature=oembed


Dokończ zdanie – zabawa słowna.P.P.IV.6                                                                                                  

Rodzic zwraca się do dziecka, mówiąc niedokończone zdanie. Dziecko dopowiada 

zakończenie zdania, nadając mu sens:                                                                                                      

– Lubię książki, bo…                                                                                                                    

– Kiedy mama/tata mi czyta, to…                                                                                                           

– Najbardziej lubię książki…                                                                                                                  

– Moja ulubiona książka to… 

Zakładka do książki – praca plastyczna.P.P.IV.11                                                                                

Rodzic demonstruje dziecku kartę z „Wyprawki” z elementami do wykonania zakładki. 

Wyjaśnia, na czym będzie polegała praca, i zwraca uwagę na jej estetyczne wykonanie. 

Dziecko łączy klejem papierowe elementy. Po skończonej pracy wspólnie zastanawiają się, 

komu mogą podarować zakładkę i kto będzie z niej korzystał. Można również wykorzystać 

zakładki jako kukiełki. Rodzic może zainspirować dziecko do tworzenia własnych historyjek 

o pandzie, myszce, żabce i lwie. Wspólnie z dzieckiem może być przygotować teatrzyk dla 

domowników.  

Pomoce: W „Zakładki do książki”, klej   

Opowiadamy bajkę – zabawa integracyjna, tworzenie opowiadania.P.P.IV.6                                                

Siadamy z dzieckiem(rodzice, rodzeństwo). Dziecko rozpoczyna opowiadanie bajki. Kolejna 

osoba dopowiada następne zdanie. Tak powstaje opowiadanie, które wspólnie utworzymy. 

Należy zaznaczyć, że historia może być zupełnie nieprawdziwa, śmieszna. Ważne jest, aby 

wszyscy słuchali siebie nawzajem. Można podpowiedzieć, że opowiadanie można rozpocząć 

od słów: Bardzo dawno temu… lub: Za górami, za lasami… Bajkę można nagrać bądź 

zapisać. 

W bibliotece – zabawa tematyczna.P.P.III.4                                                                                                

Dziecko organizuje kilka miejsc w pokoju, w których będą biblioteki. Na zmianę z rodzicem 

lub rodzeństwem podejmuje rolę bibliotekarza i czytelnika. Potrafi określić, jakiej książki 

szuka, używa zwrotów grzecznościowych.  

Zamek dla księżniczki – zabawa konstrukcyjna.P.P.IV.11                                                                                

Dziecko wykorzystuje różne klocki do stworzenia budowli.  

Zabawy dowolne 

Rzuć celnie – zabawa ruchowa z wykorzystaniem kręgli.P.P.III.5 

Rodzic wyznacza metę i miejsce ustawienia kręgli. Można jako kręgle wykorzystać 

plastikowe butelki. Piłką próbujemy strącić jak największą ilość kręgli za pierwszym razem. 

Rzut wykonujemy dwu krotnie 

Środki dydaktyczne: kręgle, piłki 

www.lulek.tv 

www.buliba.pl 

www.dziecionline.pl 

www.dla-dzieci.com.pl 

http://www.lulek.tv/
http://www.buliba.pl/
http://www.dziecionline.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/


www.domowyprzedszkolak.pl 

http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm 

http://matzoo.pl 

Edukacja muzyczna 

http:/muzykotekaszkolna.pl 

http:/youtube.com 

Edukacja plastyczna. 

www.facebook.com/Primary.School.Art 

 

 

http://www.domowy/przedszkolak.pl
http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm
http://matzoo.pl/
https://pm16kutno.wikom.pl/admin/page/102/http:/muzykotekaszkolna.pl
https://pm16kutno.wikom.pl/admin/page/102/http:/youtube.com
http://www.facebook.com/Primary.School.Art

