
           KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                                         Scenariusz zajęć 

                                            Piątek 08.05.2020 

                   Temat 164: Czytanie to wspaniała zabawa 

      

Cel główny:  

Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznawania 

ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej utrwalanie umiejętności 

matematycznych 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• uważnie słucha bajki  

• wyszukuje określenia dla książki  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• rozpoznaje cyfry  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• wykonuje dodawanie  

• porównuje liczebność zbiorów  

• potrafi wskazać literę „ź”  

• wykazuje się ekspresją twórczą podczas przygotowania kartki do książki  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

• 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.P.I.5                                            

Rodzic rozkłada książki na dywanie. Dzieci 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(zastępujemy 

zawiązana skarpetka np. z ryżem), który należy rzucić jak najbliżej książki położonej na 

dywanie.  

 



 

Zapraszam na: Ćwiczenia z Lulisią i Lulitulisiami 

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc 

 

Słuchanie fragmentu bajki domowej biblioteki.P.P.IV.6                                                               

Dziecko słucha czytanej bajki. Wspólnie z rodzicem rozmawia na temat wysłuchanego 

fragmentu. 

Jaka może być książka? – zabawa słowna, wyszukiwanie określeń pasujących do książki. 

P.P.IV.2                                                                                                                                        

Dziecko wymienia określenia, które pasują do książki. Po zapisaniu przez rodzica wszystkich 

określeń wspólnie dokonują podziału. Innym kolorem mazaków zaznaczają te przymiotniki, 

które dotyczą wyglądu książki, a innym – określenia dotyczące treści.  

Czytamy liczby – utrwalenie znajomości cyfr.P.P.IV.15                                                                               

Dziecko dobiera się w pary, z rodzicem lub rodzeństwem  siadają naprzeciwko siebie. Para 

ma zestaw kartoników z cyframi od 0 do 9. Z tych kartoników układamy liczby lub pokazują 

daną cyfrę, a druga osoba ją odczytuje.  

Pomoce: zestawy kartoników z cyframi od 0 do 9  

Kto dobrze liczy? – zabawa matematyczna, dodawanie.  P.P.IV.15                                                                     

Dziecko siedzi z rodzicem przy stoliku. Otrzymuje kartoniki z cyfrą (od 2 do 10). Rodzic 

podaje różne działania na dodawanie. Ich zapis przedstawia na kartonie. Dziecko na  

kartoniku odszukuje poprawny wynik tego działania i dokłada na karton. Następnie na 

konkretach dziecko z rodzicem wspólnie sprawdzają poprawność działania, w tym celu mogą 

wykorzystać dowolne liczmany ( patyczki, spinacze, wykałaczki).  

Pomoce : działania matematyczne na dodawanie bez wyniku, np. 5 + 2 =…, kartoniki z liczbami od 2 do 10 – 

jeden dla każdego dziecka, dowolne liczmany z „Wyprawki” 

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/embed/9iOLdoHhLpc?feature=oembed


 

Czego jest więcej? – zabawa matematyczna, porównywanie liczebności zbiorów.P.P.IV.15                 

Dziecko siedzi przy stoliku, na której rodzic układa 8 zakładek i 7 książek. Rodzic pyta: 

Czego jest więcej? O ile więcej jest zakładek? Ile zakładek pozostanie bez książki? O ile 

mniej jest książek? Ile jest razem zakładek i książek?. Następnie dziecko na karcie pracy liczy 

książki na półkach i kolorują tyle, aby razem było 18 pokolorowanych publikacji. Liczy też 

figury na lewej stronie książki i rysuje tyle samo na prawej. Na koniec dokonują samooceny 

Pomoce Karta pracy 4 s. 69, liczmany: zakładki i książki, kredki 

Zabawa przy piosence                                                                                                          

Pszczółka Maja - Taniec Mai (Official Music Video) 

https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8 

 

 

Zabawy z literami – poznanie obrazu graficznego litery „ź”.  P.P.IV.4                                                           

Dziecko siedzi przy stoliku na którym są kartoniki z wyrazami. Rodzic prosi, aby dziecko 

przyjrzało się uważnie tym wyrazom i wskazały literę, która się powtarza. Następnie dziecko 

zaznacza litery „ź” w wyrazach na karcie pracy i rysuje po śladzie koźlę i źrebię. Na koniec 

dokonuje samooceny.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 61, kredki, ołówki, kartoniki z wyrazami – „koźlę”, „źrebak”, „źródło”, „źrenica”, 

„źdźbło”, „jeździec”. 

„Moja książeczka” - proponujemy chętnym dzieciom zrobienie własnej 

książeczki.P.P.IV.11 

Dzieci trzymają kartkę pionowo, składają ją na pół i przecinają. Kładą powstałe w ten sposób 

strony jedna na drugiej, składają na pół, w miejscu zgięcia Rodzic robi dziury dziurkaczem. 

Przez powstałe dziurki dziecko przewleka sznurek, Rodzic pomaga go zawiązać. Dziecko 

https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/embed/UG-WU0ZbgK8?feature=oembed


projektuje okładkę i strony książki – rysuje. Technika wykonania strony może być różna. 

Można wykorzystać filc, bibułę, kolorowy papier, mazaki, kredki. Rodzic zachęca dziecko do 

łączenia różnych technik plastycznych, aby książka była efektowna. Po ustaleniu sposobu 

wykonania dziecko zastanawia się, jaką bajkę lubi najbardziej, i scenę z tej bajki przedstawia 

w swojej pracy.  

potrzebne będą: kartka A4, nożyczki, dziurkacz, sznurek, kredki 

Zabawy swobodne 

Zabawy dla dzieci rozwijające małą motorykę 

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw 

Zabawy dla przedszkolaków w domu 

 https://www.youtube.com/watch?v=8HK39oS17gs 

Fajne zadania na koncentrację i pamięć  

https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo 

Wyrazy o znaczeniu przeciwnym - bajeczka edukacyjna  

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw 

 

 

                                                                                                                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw
https://www.youtube.com/watch?v=8HK39oS17gs
https://www.youtube.com/watch?v=lqRgKzC7hGo
https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw

