
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 04 maja 

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki  

Temat 156: Odwiedzamy bibliotekę 

 

1. Co to za miejsce? – zabawa rozwijająca skojarzenia.                                                  

Rodzic układa kolejno przedmioty lub obrazki przedstawiające różne elementy związane z 

biblioteką (np. książki, czasopisma, gazety, regały, twarz z przyłożonym palcem w geście 

„cisza”, karta biblioteczna). Dziecko ma za zadanie spróbować odgadnąć, o jakim miejscu 

będą rozmawiać.                                                                                                                       

Środki dydaktyczne: przedmioty lub ilustracje tematycznie związane z biblioteką (książki, 

czasopisma, gazety, regały, symbol „cisza”, karta biblioteczna itp.) ��  

 

2. Bajkowa gimnastyka – zestaw ćwiczeń porannych. 

Czerwony Kapturek – bieg po obwodzie koła, na umówiony sygnał wykonanie skłonu raz 

do prawej nogi, raz do środka i raz do lewej nogi, naśladowanie Czerwonego Kapturka, który 

zbiera kwiaty.  

Pinokio – wykonanie pajacyków, naśladowanie skaczącego Pinokia.  

Siedmiu krasnoludków – spacer po obwodzie koła w pozycji kucznej, z trzymaniem dłońmi 

za kostki, naśladowanie krasnoludków maszerujących do pracy.  

Mała Syrenka – leżenie na plecach, równoczesne unoszenie do pionu i opuszczanie 

złączonych oraz wyprostowanych w kolanach nóg, naśladowanie syrenki, która pluska 

ogonem.  

Kubuś Puchatek – napinanie i rozluźnianie mięśni brzucha – jak Kubuś, który jest raz 

głodny, a innym razem najedzony.  

Kot w butach – wykonanie kociego grzbietu (naprzemienne zaokrąglanie i prostowanie 

pleców w pozycji podpartej w klęku).  

Królowa Śniegu – powolny spacer po obwodzie koła, nabieranie powietrza nosem, 

wypuszczanie ustami, naśladowanie Królowej Śniegu, która mrozi świat swoim oddechem. 

3. Czego chciałbym/chciałabym się dowiedzieć o bibliotece? – burza mózgów, tworzenie 

siatki pytań.                                                                                                                     

Rodzic pokazuje dziecku arkusz szarego papieru. Na środku arkusza rysuje bibliotekę (w 

sposób symboliczny) i dokleja do rysunku napis BIBLIOTEKA. Następnie prosi dziecko, 

żeby wymieniło wszystkie pytania dotyczące biblioteki, na które chciałyby uzyskać 

odpowiedź. Na początku rodzic zapisuje wszystkie pytania w formie siatki. Na tym etapie 

nie ocenia się poprawności ani użyteczności pytań. Po zakończeniu burzy mózgów rodzic 



prosi, aby dziecko zastanowiło się, na które pytania zna już odpowiedzi (obok tych pytań 

stawia znak uśmiechniętej buzi). Na zakończenie dziecko z pomocą rodzica tworzą listę 

pytań, na które wspólnie poszukają odpowiedzi.                                                                    

Środki dydaktyczne: duży arkusz szarego papieru, flamastry, napis BIBLIOTEKA 

 

4. Jak należy się zachowywać w bibliotece? – zabawa naśladowcza.                             

Rodzic przygrywa na tamburynie, a dziecko porusza się do rytmu. Gdy rodzic przestaje 

grać, dziecko zatrzymuje się i słucha uważnie rodzica, który wymienia i demonstruje 

czynności wykonywane w bibliotece, np.: W bibliotece można czytać książki. W bibliotece 

należy pokazać swoją kartę biblioteczną. W bibliotece zachowujemy się cicho. W 

bibliotece jedzenie i picie trzeba schować do plecaka. Następnie dziecko naśladuje 

czynności wymienione przez rodzica. 

 

5. Od pisarza do czytelnika – zabawa dydaktyczna.                                                         

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje przedstawiające dwie sylwety domu oraz po jednej 

sylwecie biurowca (wydawnictwa), księgarni i biblioteki. Na arkuszu szarego papieru 

odrysowane są kontury tych budynków, w taki sposób, aby można było dopasować sylwetę 

każdego budynku do właściwego konturu. Następnie rodzic prezentuje zdjęcia osób, które 

związane są z drogą książki od pisarza aż do biblioteki (pisarz, ilustrator, redaktor, 

korektor, drukarz, księgarz, bibliotekarz, czytelnik). Ważne, żeby osoby te zostały 

przedstawione w odpowiednim kontekście sytuacyjnym, z wykorzystaniem właściwych 

atrybutów, aby dziecko mogło samodzielnie, na podstawie zdjęcia rozpoznać, jaki zawód 

wykonuje każda z nich (warto dodać, że wymienione zawody mogą wykonywać zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety). Dziecko zastanawia się, kim są poszczególne osoby i w którym 

z budynków mogą one wykonywać czynności, związane z procesem powstawania książki. 

Stara się samodzielnie wyjaśnić, dlaczego umieściło daną osobę w tym właśnie miejscu. 

Podaje nazwy tych miejsc.                                                                                                  

Środki dydaktyczne: sylwety budynków, arkusz szarego papieru, fotografie pisarza, 

ilustratora, redaktora, drukarza, księgarza, bibliotekarza, czytelnika ��  

 

6. Moje ulubione książki – rozmowa z wykorzystaniem książek dzieci, uzupełnianie 

karty pracy.                                                                                                                            

Dziecko prezentuje ulubione książki. Opowiada o swoich ukochanych bohaterach, dzieli 

się informacjami o treści lektur. Na zakończenie robi wystawę w kąciku książki. Następnie 

dziecko ogląda ilustrację umieszczoną w kartach pracy. Dopasowuje właściwą książkę do 

śladu na półce, a następnie rysuje drogę między bibliotecznymi półkami od dziecka do 

jego ulubionej książki.                                                                                                                 

Środki dydaktyczne: KP4 s. 10–11, ulubione książki dziecka, ołówek �� 

 

 


