
Scenariusz zajęć –piątek, 08 maja 

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki  

Temat 160: Książki w akcji 

 

1. Bibliotekarze – zabawa tematyczna. Dziecko zostaje bibliotekarzem/bibliotekarką. 

Otrzymuje identyfikator i wspólnie z rodzicem zapisuje na nim swoje imię. Rodzic 

otrzymuje  kartę biblioteczną, aby móc wypożyczyć książki. Rodzic wybiera z półki 

książkę do wypożyczenia i prezentuje swoją kartę biblioteczną. Bibliotekarz/ bibliotekarka 

wprowadza książkę do „rejestru” i za pomocą pieczątki lub kropeczki zaznacza na karcie 

czytelnika, ile książek wypożyczył. Jeżeli czytelnik odda książkę, kropka (pieczątka) jest 

wykreślana z karty czytelnika.                                                                                                  

Środki dydaktyczne: identyfikator dla bibliotekarza, karty czytelników, pieczątki. ��  

 

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. Czym jest ta książka? – rozmowa kierowana z wykorzystaniem okładek książek. 

Rodzic zadaje dziecku pytanie, co znajduje się na okładkach książek, które rozłożone są na 

dywanie. Dziecko zastanawia się, które z nich chętnie by wypożyczyło, a które – nie i 

uzasadnia swoje zdanie. Następnie rodzic pyta dziecko, co znaczy powiedzenie „Nie 

oceniaj książki po okładce”. Dopytuje, czy jego treść odnosi się wyłącznie do książek  



czy też do innych sfer życia. Dziecko poznaje również różne rodzaje książek, np. słowniki, 

książki przygodowe, książki dla dzieci, przewodniki turystyczne.                                                

Środki dydaktyczne: różne rodzaje książek 

4. Nie oceniaj książki po okładce – zabawa słuchowa.                                                            

Rodzic prezentuje książki dla dzieci (4–5 sztuk) w okładkach z szarego papieru. Do każdej 

okładki dołączony jest kartonik z tekstem informującym o treści książki. Dziecko słucha 

opisów treści książek i deklaruje na tej podstawie, czy chciałyby daną książkę wypożyczyć 

czy też nie. Po przeczytaniu wszystkich opisów rodzic pozwala dziecku zdjąć papierowe 

okładki. Dziecko ogląda okładki i zastanawia się, czy pasują one do opisów i czy 

zachęciłyby je do kupna lub wypożyczenia danych książek.                                                    

Środki dydaktyczne: książki o różnej tematyce oprawione w szary papier z dołączonymi 

opisami ich treści 

 

5. „Skarga książki” – inscenizacja treści wiersza Jana Huszczy.                                         

Rodzic, trzymając książkę, manipuluje nią jak pacynką, recytując jednocześnie wiersz: 

Jestem książką z dużej szafy. Wszyscy mówią, żem ciekawa, więc mnie ciągle ktoś pożycza, 

lecz nie cieszy mnie ta sława. Miałam papier bielusieńki, ślady na nim Florka ręki. Pozaginał 

Jaś mi rogi, Julek na mnie kładł pierogi. Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie, trzymał mnie aż 

trzy tygodnie. Narysował na okładce Staś diabełka, małpkę w klatce. Anka, Władka siostra 

mała, ta mi kartki dwie wyrwała. Cóż mi z tego, żem ciekawa, dłużej żyć tak nie potrafię. Nie 

będziecie mnie szanować, to się na klucz zamknę w szafie. 

6. Jak należy dbać o książki? – rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego 

wiersza.                                                                                                                                   

Dziecko zastanawia się, dlaczego książka była taka nieszczęśliwa, skoro dzieci lubiły ją 

czytać. Próbuje wyodrębnić niewłaściwe zachowania dzieci. Następnie rodzic prezentuje 

dowolną książkę i wciela się w jej rolę. Udziela dobrych rad dzieciom, które zostały 

wymienione w wierszyku, np.: Florku, bardzo proszę, następnym razem umyj ręce, zanim 

zaczniesz mnie oglądać. Jasiu, wyprostuj rogi moim kartkom, a następnym razem, gdy 

będziesz chciał zaznaczyć jedną z moich stron, użyj zakładki. W następnym kroku dziecko 

może sformułować zasady poprzez uogólnienie rad udzielonych bohaterom wierszyka. 

Rady te nie powinny zaczynać się od zaprzeczenia, ale mają nieść za sobą pozytywną 

informację, np.: Gdy zasiadasz do posiłku, odłóż książkę w bezpieczne miejsce. 

 

7. Książki na półki – zabawa skoczna.                                                                                     

Rodzic wykleja na dywanie za pomocą taśmy malarskiej symboliczny regał na książki o 

sześciu półkach. Dziecko przeskakuje przez kolejne pola obunóż, recytując wierszyk 

wymieniający kolejne liczebniki: 

„Na półkach w bibliotece” Na pierwszej – słowniki, Na drugiej – poradniki, Na trzeciej – 

przewodniki, Na czwartej – powieści, Na piątej – gazety różnej treści, Na szóstej – każdy 

wiersz się zmieści.                                                                                                                        

Środki dydaktyczne: taśma malarska 



8. Ile książek jest na półce? – zabawa matematyczna. Dziecko trzyma jedną książkę, którą 

wybrało z biblioteczki. Rodzic rzuca kostką i podaje liczbę książek, które powinny się 

znaleźć na każdej półce na regale. Dziecko ma za zadanie ułożyć swoje książki na 

dowolnych półkach, ale nie może ich być ani mniej, ani więcej, tylko tyle, ile wskazała 

kostka. Jeśli książek na jednej z półek brakuje, trzeba policzyć, ile należy dołożyć, i 

uzupełnić braki. Następnie rodzic prosi dziecko, żeby ponownie zabrało przyniesione przez 

siebie książki. Na sygnał dziecko układa książki na półkach, według swoich preferencji. 

Rodzic prosi dziecko, żeby policzyło książki na półkach. Określa, o które półki chodzi, 

używając liczebników porządkowych, np.: Ile jest książek na pierwszej półce od góry / od 

dołu, na trzeciej półce od dołu?.                                                                                                

Środki dydaktyczne: książki, duża kostka 

 

9. Wózki biblioteczne – zabawa z czworakowaniem.                                                               

Dziecko siada w siadzie prostym na podłodze i układa na udach książki, z których 

korzystało w poprzedniej zabawie. Opiera się na dłoniach i stopach, jednocześnie unosząc 

pupę ponad podłogę. Jego zadaniem jest bezpieczne doniesienie książek do regałów, na 

których wcześniej stały. Uwaga! Podczas zabawy trzeba pilnować, by książki traktowane 

były z szacunkiem.                                                                                                                     

Środki dydaktyczne: książki 

 

10. Jaka to książka? – zabawa rozwijająca wyobraźnię.                                                            

Dziecko ogląda ilustrację na okładce książki przedstawionej w kartach pracy. Wymyśla, o 

czym może opowiadać książka, nadaje jej tytuł i kończy rysować projekt okładki.                    

Środki dydaktyczne: KP4 s. 13, kredki 

 

11. Nietypowo z książką – zabawa ćwicząca mięśnie grzbietu. Dziecko układa sobie książkę 

na głowie i spaceruje z nią po obwodzie koła. Stara się nie podtrzymywać książki rękoma. 

Rodzic zachęca dziecko, aby stąpało jak najostrożniej, tak by książka nie spadła i nie 

uszkodziła się.                                                                                                                          

Środki dydaktyczne: książki 

 

12. Szpital w bibliotece – wdrażanie do dbałości o książki.                                                   

Dziecko zdejmuje z regałów uszkodzone książki. Zastanawia się, jak może je uratować. 

Wspólnie z rodzicem doklejają za pomocą taśmy klejącej luźne strony, podklejają tekturką 

brakujące części okładek itp. Na zakończenie tej zabawy rodzic wyjaśnia, kim jest 

introligator i czym się zajmuje.                                                                                            

Środki dydaktyczne: klej, kartony, nożyczki, taśma klejąca, zniszczone książki 


