
                               KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                                         Scenariusz zajęć 

                                                      Czwartek 07.05.2020 

                                            Temat 163: Z wizytą w bibliotece 

      

Cel główny:  

 Zainteresowanie dziecka książką. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• dokonuje wyboru zabawy  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• opisuje książkę, uwzględniając jej cechy charakterystyczne  

• klasyfikuje przedmioty ze względu na podaną cechę  

• koloruje obrazek w odpowiednim porządku kolorystycznym  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• wie, jak należy zachować się w bibliotece  

• potrafi wyrazić swoją opinię  

• potrafi opowiedzieć o wylosowanej książce  

• uczestniczy w zabawach przy piosence  

• potrafi odegrać scenki   

• biega slalomem 

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: 

                                                                                                                                                               

Ćwiczenia poranne                                                                                                                                             

Zestaw „W bibliotece” P.P.I.5 

Ćwiczenia z elementem skłonu – dziecko maszeruje w rytm bębenka,(można zastąpić 

miseczka plastikowa + drewniana łyżka) na mocniejszy dźwięk robi skłon do przodu. 

Ćwiczenia z elementem skoku – na podłodze są rozłożone książki, dziecko maszeruje, 

omijając je. Na sygnał rodzica dziecko przeskakuje obunóż przez książki.                              

Ćwiczenia równowagi – dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie sobie na głowie, maszeruje 

po sali tak, aby książka nie spadła.                                                                                                   



Ćwiczenia stóp – dziecko leży na plecach. Na hasło rodzica: Wchodzimy po drabinie – unosi 

stopy coraz wyżej, naśladując wchodzenie na drabinę. Na hasło: Schodzimy – naśladuje 

schodzenie z drabiny i opuszcza stopy coraz niżej.                                                                     

Ćwiczenia tułowia – dziecko stoi miedzy dwoma stolikami, krzesłami. Na jednym z nich 

leży książka rodzic daje polecenie: Podaj książkę w prawo lub Podaj książkę w lewo. Dziecko 

wykonuje skręt tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę.                                                                

Ćwiczenia uspokajające – dziecko maszeruje po obwodzie koła, wciągając powietrze nosem 

i wypuszczając ustami. 

Powiedz coś o tej książce – zabawa słowna, opisywanie książki z uwzględnieniem wielkości, 

grubości i tematyki.P.P.IV.2                                                                                                                    

Rodzic rozkłada na dywanie kilka książek. Dziecko maszeruje między książkami. Na hasło: 

Stop! – zatrzymuje się. Rodzic wskazuje książkę, która dziecko ma opisać. Zabawa trwa do 

momentu, aż dziecko wypowie się na temat różnych książek.  

Robimy porządki – ćwiczenia w klasyfikowaniu.P.P.IV.12                                                                          

Rodzic zaprasza dziecko do stolika, na którym leżą książki. Prosi dziecko o pomoc w ich 

segregowaniu. Dziecko wybiera dowolną książkę. Rodzic stolik dzieli na dwie połowy 

Tłumaczy, że po jednej stronie należy włożyć wszystkie duże książki, do drugiej – książki 

małe. Dziecko wykonują zadanie. Następnie wspólnie sprawdzają, czy książki zostały 

właściwie posegregowane. Kolejnym zadaniem jest segregacja ze względu na ilustrację – 

dziecko wybiera dowolną książkę i odkłada na właściwą stronę książki kolorowe lub te bez 

obrazków. Następnym kryterium podziału jest grubość książki. Dziecko układa po jednej 

skakanki książki grube, po drugiej – cienkie. Można też zaproponować podział ze względu na 

dwie cechy: z jednej strony duże kolorowe, w drugiej – małe bez ilustracji. Książki które nie 

pasują do żadnego zbioru, odkładają na dywan. Jeśli dziecko jest nadal zainteresowane 

zabawą, można eksperymentować z częścią wspólną zbioru: po jednej stronie książki duże 

i grube, do drugiej – duże i cienkie. Wówczas rodzic wyjaśnia, że książki duże pasują do obu 

części stolika zaznaczając część wspólną. 

Ćwiczenia z myślenia – zabawa edukacyjna z kartą pracy. P.P.I.7                                                               

Dziecko koloruje książki na karcie pracy we wskazanym porządku kolorystycznym oraz łączy 

książki o tej samej tematyce. Na koniec dokonują samooceny pracy.    

Pomoce: Karta pracy 4 s. 19, kredki 

DUŻY I MAŁY SKOK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/InxomdEHL8M 

 

https://youtu.be/InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/embed/InxomdEHL8M?feature=oembed


 Z wizytą w bibliotece 

 

https://youtu.be/7TJtWPGdwSM 

Jaka to książka i do czego służy? – zabawa słowna.P.P.IV.2                                                           

Zabawa w grupie( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie)wybieramy osobę , która losuje karteczkę 

z nazwą książki. Zadaniem będzie opowiedzieć tak o książce, którą wylosowano, żeby 

pozostałe osoby odgadły i wskazały, o którą książkę chodzi.  

Pomoce: karteczki z napisami: „książka telefoniczna”, „książka kucharska”, „komiks”, 

„atlas”, „album”, „książka z bajkami”, „kolorowanka”, „encyklopedia” oraz przykłady 

wymienionych na karteczkach książek 

 

Jesteś książką – zabawa teatralna. P.P.IV.1                                                                                                     

Rodzic proponuje różne scenki do odegrania:                                                                                            

– Jesteś małą, cienką książką, którą porwał wiatr.                                                                                       

– Jesteś grubą księgą, która leży oparta o ścianę.                                                                                         

– Jesteś książką, którą ktoś dotyka brudnymi rękami.                                                                                     

– Jesteś książką, którą właśnie ktoś przegląda strona po stronie.                                                         

Dziecko stara się twórczo podejść do zadania i pokazać ruchem swojego ciała odpowiednie 

czynności. 

Slalom – zabawa bieżna.P.P.I.5                                                                                                                            

Rodzic rozkłada pachołki( plastikowe butelki napełnione woda) w trasę . Dziecko pokonuje 

trasę, biegając slalomem.  

Zabawy przy stolikach. Dziecko dokonuje wyboru, czym chce się bawić.P.P.III.5                                      

Wybiera dowolną grę planszową, puzzle lub inną układankę dydaktyczną.  

 

https://youtu.be/7TJtWPGdwSM
https://www.youtube.com/embed/7TJtWPGdwSM?feature=oembed


Zabawy dowolne 

                                              http://www.minimini.pl/  

Jest to oficjalna strona pierwszego polskiego kanału MiniMini przeznaczonego dla dzieci w 

wieku do 7 roku życia. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne dla przedszkolaków 

zachęcą maluchy do nauki angielskiego, pokażą podstawy matematyki, wprowadzą w świat 

przyrody i zwierząt. 

                                               http://ciufcia.pl/ 

Ciufcia to projekt przeznaczony dla rodziców i dzieci pomiędzy drugim a szóstym rokiem 

życia. W jego skład wchodzą gry i zabawy dla dzieci oraz blog. Zabawy dla dzieci 

zamieszczone na Ciufci zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu rozwoju. 

 

                                            http://www.lego.com/   Oficjalna strona LEGO. 

 

                                             http://www.dziecionline.pl/ 

Gry dla dzieci, kolorowanki, puzzle oraz wiele innych zabaw. Są też ilustrowane bajki i 

wiersze, galeria rysunków i zdjęć 

 

http://www.minimini.pl/
http://ciufcia.pl/
http://www.lego.com/
http://www.dziecionline.pl/

