
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! 
 A OTO  KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. 

W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 
 
18.05.2020 PONIEDZIAŁEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie piosenkę znajdziesz tutaj: 
https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+pi*c4*99ciolatka/01+Piosenka+na+powita
nie,2455947844.wma(audio)  
„W kole wszyscy tu stoimy, każdy czyjąś rękę trzyma 
I „Dzieo dobry” już mówimy, tak zabawa się zaczyna”. 
 

2. „Książka” – rozwiązanie wspólnie z dziedmi zagadki słowno - obrazkowej.  
Obrazek książki, napis do globalnego czytania – załącznik nr 1 
„ Chod nie ma zamka ani kluczyka.  

  Często otwierasz ją i zamykasz.  
  W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,  
  wierszyków , bajek i opowieści” (książka) 
  Rodzicu, podziel razem z dzieckiem wyraz: książka na sylaby z równoczesnym klaskaniem. 
  Porozmawiaj z dzieckiem,  na temat, w jaki sposób do nas trafiają książki. Zwród 
uwagę     dziecka     na to, że można je: kupid, wypożyczyd, dostad w prezencie.   Wyjaśnienie 
pojęd,   wzbogacenie   słownictwa dzieci o wyrazy: księgarnia, biblioteka, czytelnia.  
 
  3. „O czym dowiemy się z książek?”. 
  Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem, na temat jakie informacje można znaleźd w 
książkach,   jakie mamy rodzaje książek ( encyklopedie, podręczniki, atlasy, bajki, powieści, 
słowniki itp.).  
  Wybierzcie ze swojej biblioteczki książki i omówcie, o czym z nich można się 
dowiedzied.     Proponuję wspomóc się również planszami, które znajdziecie 
tutaj:   https://przedszkolankowo.pl/2018/01/30/o-czym-przeczytamy-w-ksiazkach-plansze/ 

Spróbujcie razem z dzieckiem poszukad odpowiedzi na pytanie: „Co nam daje czytanie książek?” 
 

4. „Myszka” – proponujemy razem z dzieckiem wykonad zakładkę do książki.  
Zapoznajcie dzieci ze sposobem wykonania pracy, łączenie elementów za pomocą kleju. 
Pomysł: https://eko-dziecko.blogspot.com/2014/06/zakadka-do-ksiazki-myszka.html 
 
5. „Calineczka” – wyszukaj 5 różnic na obrazku – załącznik nr 2. 
 
6. „Małe-duże książeczki”- proponuję zabawę ruchową.  
Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe obręcze( można utworzyd koła z pociętej bibuły). 
Wewnątrz nich umieszcza książki małe i duże. Podczas trwania utworu, dzieci swobodnie 
poruszają się po dywanie. Na pauzę w muzyce rodzic podaje hasło: „duże” lub „małe”, 
 a zadaniem dziecka jest ustawid się przy obręczy, wewnątrz której znajduje się odpowiedniej 
wielkości książka.   
Utwór do zabawy można znaleźd tutaj 
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/Tropiciele+CD2/37+Zabawa+pobudzaj*c4*85co-
+hamuj*c4*85ca-+Marsz*2c+bieg*2c+podskoki,6050816697.mp3(audio) 
 

 

https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+pi*c4*99ciolatka/01+Piosenka+na+powitanie,2455947844.wma(audio)
https://chomikuj.pl/ida_o2/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+pi*c4*99ciolatka/01+Piosenka+na+powitanie,2455947844.wma(audio)
https://przedszkolankowo.pl/2018/01/30/o-czym-przeczytamy-w-ksiazkach-plansze/
https://eko-dziecko.blogspot.com/2014/06/zakadka-do-ksiazki-myszka.html
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/Tropiciele+CD2/37+Zabawa+pobudzaj*c4*85co-+hamuj*c4*85ca-+Marsz*2c+bieg*2c+podskoki,6050816697.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/angel1720/Muzyka+dla+dzieci/Tropiciele+CD2/37+Zabawa+pobudzaj*c4*85co-+hamuj*c4*85ca-+Marsz*2c+bieg*2c+podskoki,6050816697.mp3(audio)


7. Proponujemy zabawę klasyfikacyjną „Posegreguj książki” 
Rodzic  zaprasza dzieci do stolika, na którym leżą książki. Prosi dzieci o pomoc w ich 
segregowaniu. Dziecko wybiera dowolną książkę i siada na dywanie. Na dywanie 
rodzic  rozkłada dwie skakanki jako pętle. Tłumaczy, że do jednej należy włożyd wszystkie 
duże książki, do drugiej – książki małe. Dzieci wykonują zadanie. Następnie siadają na brzegu 
dywanu i  sprawdzają z rodzicem, czy książki zostały właściwie posegregowane. Kolejnym 
zadaniem jest segregacja ze względu na ilustrację – każde dziecko wybiera dowolną książkę 
i odkłada do właściwej pętli książki kolorowe lub te bez obrazków. 
Następnym kryterium podziału jest grubośd książki. Dzieci wkładają do jednej skakanki 

książki grube, do drugiej – cienkie.  
 

19.05.2020 WTOREK 
1. Na dobre rozpoczęcie dnia proponujemy piosenkę na powitanie: 
„Rączki robią klap, klap, klap (klaszczemy) 
Nóżki robią tup, tup, tup (tupiemy) 
Tutaj swoją głowę mam (pokazujemy głowę) 
A na brzuchu bab, bam, bam (gram rękoma na brzuchu) 
Buzia robi am, am, am (pokazujemy buzię) 
Uszy słyszą tu i tam (pokazujemy uszy) 
Tutaj swoja brodę mam (pokazujemy brodę) 
A na nosie sobie gram (gramy palcami po nosie) 
Piosenkę znajdziesz tutaj:   
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+na+przywitanie+w+przedszkolu&docid=607995845
040408145&mid=799C966EB63E66E3B74A799C966EB63E66E3B74A&view=detail&FORM=VIRE 

 
2. „Jak powstaje książka?” – proponuje razem z dzieckiem obejrzenie filmików 
edukacyjnych 
Filmiki znajdziecie tutaj      https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8 
 

3. Po obejrzeniu  filmików proponujemy ułożyd razem z dzieckiem historyjkę obrazkową, 
przedstawiającą kolejne etapy   powstawania książki: .„Jak powstaje książka?”  
Spróbujcie opowiedzied historyjkę na podstawie ułożonych obrazków . 
Można przeczytad dodatkowo dziecku  tekst, dotyczący powstawania książki  
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/Jak-powstaje-
ksi%C4%85%C5%BCka-TEKST.pdf         
Pomoc historyjka obrazkowa tutaj:   http://przedszkolankowo.pl/2018/02/26/jak-powstaje-
ksiazka-tekst-pomoce/ 
 
4. Proponujemy wysłuchanie piosenki pt.: „Kolorowa książka” – (K. Parnowska, E .Pałłasz). 
Porozmawiajcie z dzieckiem na temat treści piosenki, określcie jej tempo i nastrój. Wykonajcie 
dwiczenia emisyjne fragmentów piosenki na sylabach: na, la, ta.  
„Bajki stare, bajki nowe” – proponujemy zabawę rytmiczną – powtarzanie : „bajki stare, bajki 
nowe są w książeczce kolorowej” w czasie przerwy muzycznej. A może nauczycie się piosenki 
na pamięd. 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+na+przywitanie+w+przedszkolu&docid=607995845040408145&mid=799C966EB63E66E3B74A799C966EB63E66E3B74A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+na+przywitanie+w+przedszkolu&docid=607995845040408145&mid=799C966EB63E66E3B74A799C966EB63E66E3B74A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/Jak-powstaje-ksi%C4%85%C5%BCka-TEKST.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/02/Jak-powstaje-ksi%C4%85%C5%BCka-TEKST.pdf
http://przedszkolankowo.pl/2018/02/26/jak-powstaje-ksiazka-tekst-pomoce/
http://przedszkolankowo.pl/2018/02/26/jak-powstaje-ksiazka-tekst-pomoce/


Piosenka „Kolorowa książka” tutaj: 
https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Miejsca+u*c5*bcyteczno*c5*9bci+publicznej*2c+
zak*c5*82ady+pracy/Biblioteka/piosenki/09+Kolorowa+ksi*c4*85*c5*bcka+(+),1797946953.mp3(aud
io) 
1. Kolorowa książka, 

książka ulubiona, 
obrazkami, literkami 
chce przemówid do nas. 

Ref.: Bajki stare, bajki nowe 
         są w tej książce kolorowej. 
         Bajki stare, bajki nowe 
          są  w tej książce kolorowej. 
2. W kolorowej książce 

bajki są ukryte., 
ja nie umiem ich przeczytad, 
jeszcze nie znam liter. 

Ref.: Bajki stare, bajki nowe… 
3. Kolorową książkę 

czytad się nauczę 
i otworzę bramę bajek 
kolorowym kluczem. 

 
5. Proponujemy dwiczenia logopedyczne „Książki”. 
Zamienimy na dosłownie chwilkę, nasze buzie w książki. Ciekawi jesteście jak? Zobaczcie: 
-  „otwieranie i zamykanie książki” – otwiera i zamyka szeroko usta 
-  „przekładnie kartek w książce”- przesuwa czubek języka z jednego kącika ust do drugiego 
 
6. „Bajkowe postacie” – proponujemy kolorowanie obrazka wg określonego kodu. 
Rozwijamy  sprawnośd grafomotoryczną dziecka, przygotowujemy dziecko do nauki pisania 
Karty pracy tutaj – załącznik nr 3. 
 
7. Na zakooczenie proponujemy zabawę ruchową „Książki z biblioteki”.   
Dzieci maszerują po dywanie. Na sygnał (klaśnięcie w dłonie) rodzic – wróżka z Królestwa 
Książek zamienia wszystkie dzieci w książki – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym  
z wyprostowanymi plecami. Jedno dziecko podchodzi do kolejnych dzieci – książek, dotyka je, 
a one podają sobie ręce. Kiedy wszystkie dzieci są już ustawione w szeregu, dźwięk 
(plastikowa buteleczka z ryżem) zaprasza je do swobodnego marszu. 
 

20.05.2020 ŚRODA 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchową  z piłką „ Jestem piłką”. 
Dzieci stoją w kole, rodzic wraz z piłką znajduje się w jego środku. Dzieci zamieniają się w piłki  
i naśladują wszystkie ruchy, jakie wykonuje piłka poruszana przez rodzica: 
- rodzic odbija piłkę o podłogę w różnym tempie, dzieci skaczą obunóż, w miejscu w 
takim samym tempie jak piłka, 
- rodzic kołysze piłkę, trzymając ją oburącz wysoko nad głową, dzieci kołyszą się na boki 
w tym samym tempie co piłka, 
- rodzic kręci piłką jak bąkiem, dzieci obracają się w miejscu, 
- rodzic toczy piłkę po podłodze, dzieci kładą się i turlają po podłodze, 

https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Miejsca+u*c5*bcyteczno*c5*9bci+publicznej*2c+zak*c5*82ady+pracy/Biblioteka/piosenki/09+Kolorowa+ksi*c4*85*c5*bcka+(+),1797946953.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Miejsca+u*c5*bcyteczno*c5*9bci+publicznej*2c+zak*c5*82ady+pracy/Biblioteka/piosenki/09+Kolorowa+ksi*c4*85*c5*bcka+(+),1797946953.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/annas1/Tematy+kompleksowe/Miejsca+u*c5*bcyteczno*c5*9bci+publicznej*2c+zak*c5*82ady+pracy/Biblioteka/piosenki/09+Kolorowa+ksi*c4*85*c5*bcka+(+),1797946953.mp3(audio)


- rodzic wystukuje piłką różne rytmy, dzieci je wyklaskują. 
 
2. „ Smutna książeczka” – proponujemy uważne słuchanie wiersza Olgi Adamowicz 
„Pewnego dnia ze swej półeczki, 
skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 
Razem taoczyły, razem śpiewały, 
I bardzo dobrze się rozumiały. 
Lecz jena książeczka w kącie została, 
taka samotna i taka mała. 
Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 
karteczki z niej powyrywała 
i długopisem strony popisała. 
Cichutko w kącie książeczka płakała, 
bo do czytania się nie nadawała. 
Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 
że książeczki chcą i lubią byd szanowane”. 
 
Ukazanie dzieciom niewłaściwego sposobu korzystania z książek. Okazjonalnie proponujemy 
przeprowadzenie zabawy metodą burzy mózgów pt: „Co zrobid, żeby książka była wesoła i 
szczęśliwa?”. Przedstawienie i omówienie plansz, dotyczących właściwego obchodzenia się z 
książką, plansze z zasadami można  znaleźd tutaj:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-Z-

KSI%C4%84%C5%BBEK-PLANSZE....pdf 

 
3.„Wesoła i smutna książeczka” – proponujemy zabawę dramową . Spróbujcie wcielid ię w rolę 
smutnej, zniszczonej i wesołej, szanowanej książki – gestem, mimiką, słowami, pokazanie co 
mogą czud poszczególne książki. Próba wyrażenia opinii, którą z pokazanych książek chciałyby 
byd, uzasadnienie swojej wypowiedzi.  
 
4. Proste dwiczenia gimnastyczne w domu z młodszymi dziedmi? To da się zrobid, bo przecież 
ruchu nigdy dośd!  
Odpowiednia dawka ruchu jest bardzo ważna. Szczególnie dla dzieci. A jak je przekonad do 
sportu w domu? Mamy na to sposób! Elementy losowania i niecierpliwego wyczekiwania na 
swoją kolej na pewno pomogą w zachęcaniu do aktywności.  
„Magiczne koło”-  to świetny  pomysł na zabawy ruchowe wszystkich domowników w domu. 
Włączcie energiczną muzykę i czas na wesołą gimnastykę. Krędcie kołem, ile tylko dacie  radę! 
UWAGA: 3,2,1,0 START!! 
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 
Muzyka do zabaw tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g&vl=no 
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 
 

5. Ależ jesteśmy zmęczeni, proponuję teraz trochę się wyciszyd i wykonad pracę.„ Baśniowy 
zamek” – kooczenie rysowania zamku, poprzez łączenie kropek, pokolorowanie go. 
I zadanie specjalne dla dzieci i rodziców: wymyślcie i opowiedzcie  tajemniczą historię o 
właścicielach zamku. A może zbudujecie z klocków swój zamek i pobawicie się nim?  
„Baśniowy zamek” – załącznik nr 4. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSI%C4%84%C5%BBEK-PLANSZE....pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSI%C4%84%C5%BBEK-PLANSZE....pdf
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=D-sc2df3v2g&vl=no
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A


 
6. „Książka do książki” – proponujemy zabawę. 
Do zabawy będziecie potrzebowad emblematów z książkami w rożnych kolorach. Rozdajemy 
dzieciom po jednym emblemacie. Podczas trwania muzyki dzieci swobodnie poruszają 
(podskakują) się po dywanie, na przerwę w muzyce dobierają się w pary lub trójki itd. 
zachowując zasadę, że muszą mied emblemat przedstawiający książkę w tym samym kolorze. 
(emblematy do pobrania)   https://przedszkolankowo.pl/wp-
content/uploads/2018/04/EMBLEMATY-KSI%C4%84%C5%BBKI.pdf 
Muzyka do zabawy tutaj: 
https://chomikuj.pl/rajla/pomoce+do+przedszkola/muzyka/RYTMIKA/17+Podskoki,5336448048.mp3(au
dio) 

 
7. Proponujemy wykonanie dwiczenia grafomotorycznego „Narysuj drogę do postaci z bajek”. 
Są to dwiczenia w kreśleniu szlaczków po śladzie  
Załącznik nr 5 
 
 
21.05.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy rozruszad się poranną zabawą: 
„Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni) 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają” (palce jednej dłoni dotykają palców drugiej dłoni) 
 
2. „Podaj prawdziwą odpowiedz” –proponujemy zabawę. 
Rodzic zadaje pytania dotyczące poznanych bajek. Do każdego pytania będą dwie odpowiedzi: 
prawidłowa i nieprawidłowa. Zadaniem dziecka jest podanie odpowiedzi prawidłowej i podani 
jej rodzicowi. Pytania do zabawy: 
 

JAK WYJAŚNID IMIĘ KRÓLEWNA ŚNIEŻKA? 
1. LUBIŁA BAWID SIĘ NA ŚNIEGU, 
2. MIAŁA SKÓRĘ JASNĄ JAK ŚNIEG. 
 
CO SPRZEDAWAŁA DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI? 
1. ZAPAŁKI, 
2. DREWIENKA. 
 
KTÓRA Z BAJEK, UCZY NAS, ŻE NIE MOŻNA UFAD NIEZNAJOMYM? 
1. CZERWONY KAPTUREK, 
2. KOPCIUSZEK. 
 
Z CZEGO WYKONANY BYŁ NAJBEZPIECZNIEJSZY DOMEK W BAJCE "TRZY ŚWINKI"? 
1. ZE SŁOMY, 
2. Z DREWNA. 
 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/EMBLEMATY-KSI%C4%84%C5%BBKI.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/EMBLEMATY-KSI%C4%84%C5%BBKI.pdf
https://chomikuj.pl/rajla/pomoce+do+przedszkola/muzyka/RYTMIKA/17+Podskoki,5336448048.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/rajla/pomoce+do+przedszkola/muzyka/RYTMIKA/17+Podskoki,5336448048.mp3(audio)


JAKA CECHA CHARAKTERU JEDNEJ ZE ŚWINEK, URATOWAŁA ŻYCIE POZOSTAŁYM 
ŚWINKOM W BAJCE "TRZY ŚWINKI"? 
1. PRACOWITOŚD, 
2. LENISTWO. 
 
KTÓRA Z BAJEK UCZY NAS, BY ZAWSZE SŁUCHAD RODZICÓW? 
1. KOPCIUSZEK, 
2. JAŚ I MAŁGOSIA. 
(W NASZEJ WERSJI BAJKI, DZIECI TRAFIŁY DO DOMU CZAROWNICY BO NIE POSŁUCHAŁY SIĘ 
RODZICÓW I SAME WYBRAŁY SIĘ DO LASU ;) 
 
 
CO ZGUBIŁ KOPCIUSZEK, UCIEKAJĄC Z BALU? 
1. KORONĘ, 
2. PANTOFELEK. 
 
ILU KRASNOLUDKÓW SPOTKAŁA KRÓLEWNA ŚNIEŻKA? 
1. TRZECH, 
2. SIEDMIU. 
 
JAKA BAJKA UCZY NAS, BY NIE KŁAMAD? 
1. PINOKIO, 
2. CZERWONY KAPTUREK. 
 
 JAKI ZATRUTY OWOC ZJADŁA KRÓLEWNA ŚNIEŻKA? 
1. GRUSZKĘ, 
2. JABŁKO.  
 

3. Proponujemy wykonanie dwiczenia, doskonalącego spostrzegawczośd „Bajkowe postacie” 
łączenie kolorowego obrazka z jego cieniem. 

Załącznik nr 6. 

 

4. Proponujemy udział w kilku zabawach ruchowych 
Bieg do biblioteki – zabawa bieżna. 
Dzieci poruszają się truchtem po mieszkaniu. W pewnym momencie rodzic wyznacza miejsce 
biblioteki, mówiąc: Biblioteka jest pod oknem; Biblioteka jest przy drzwiach; Biblioteka jest przy 
biurku, a dzieci podbiegają do wyznaczonego miejsca. 
Omio książkę – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 
Rodzic rozkłada książki na dywanie. Dzieci czworakują w taki sposób, aby je ominąd. 
Jak najbliżej książki – zabawa rzutna. 
Dzieci stoją na linii mety, którą wyznaczył rodzic. Dziecko ma woreczek, który należy rzucid jak 
najbliżej książki położonej na dywanie. 

 
5. „Dokoocz zdanie”–  proponujemy zabawę słowną. 
Rodzic  zwraca się do dziecka, mówiąc niedokooczone zdanie. Dzieci dopowiadają zakooczenie 
zdania, nadając mu sens: – Lubię książki, bo… – Kiedy mama, tata mi czyta, to… – Najbardziej  

lubię książki… – Moja ulubiona książka to… 



6. „Znajdź pary obrazków"- proponujemy  zabawę rozwijająca percepcję wzrokową.  
Rodzicu, poproś dziecko, aby w jak najszybszym czasie wyszukały pary obrazków, poproś, aby 
powiedziały z jakiej bajki pochodzi ilustracja. 
Obrazki należy wydrukowad 2x 
Załącznik nr 7 
 
7. A oto zadanie specjalne dla chętnych dzieci i rodziców 
„Ulubione bajki mojego dziecka”  –praca plastyczno-techniczna (przeznaczona na kilka dni) 
Rodzic zachęca dziecko do stworzenia ciekawej książki, której nie można nigdzie kupid. Zaznacza, 
że książkę będzie można wypożyczyd z domu, aby pokazad ją rodzinie. Oznajmia, że autorem 
i ilustratorem książki będzie dziecko (oczywiście rodzice mogą pomóc dziecku). Rodzic pokazuje, 
że przygotował już okładkę do książki, na której widnieje tytuł: Ulubione bajki mojego dziecka. 
Prosi dziecko o propozycję, jak  można przygotowad taką książkę. Technika wykonania strony 
może byd różna. Można wykorzystad filc, bibułę, kolorowy papier, mazaki, kredki. Rodzic zachęca 
dzieci 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. Kiedy dzieci skooczą pracę, rodzic łączy kartki za pomocą wstążki 

i dziurkacza i oprawia w okładkę. 
 
22.05.2020 CZWARTEK 
1. „Bajkowa podróż” - na początek dnia proponuję udział w opowieści ruchowej:  
Rodzic sadza dzieci na dywanie i informuje, że będzie opowiadad o różnych zdarzeniach,  
a dzieci będą odzwierciedlad je ruchem. 
Przykład opowieści: Jedziecie na koniu do zamku, w którym mieszka Kopciuszek. Wchodzicie po 
schodach na wysoką wieżę w bardzo niewygodnych butach. W zamkowej sali widzicie wilka z 
innej bajki. Jest też tam rybak, który łowi ryby. W innej sali trwa bal i wszyscy taoczą. Jest tam 
królewna, która spała na grochu i nie może się wyprostowad. Nagle do zamku dostał się groźny 
smok i wszystkich wystraszył, zrobił się popłoch, ludzie zaczęli uciekad. Zgromadzeni poczuli się 

bardzo zmęczeni i tak jak Śpiąca Królewna położyli się spad. 
 
2. Proponuję układanie puzzli  „Bajkowe obrazki”. 
Załącznik nr 8 
 
3. „Z jakiej bajki jest ta postad?” – proponujemy rozwiązywanie zagadek. 
Rodzic  czyta wiersz D. Gellner „Bajkowa zgadywanka”. Dzieci, słuchając, dopowiadają rymy, 
które jednocześnie są rozwiązaniami zagadek o bajkowych postaciach. 
Bajkowa zgadywanka 
„Jeździ kareta po świecie A kto jest w tej karecie? 
Przy oknie, z lewej strony Kapturek. Jaki? … 
Dalej na stercie poduszek, malutki Tomcio … 
Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i … 
Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba … 
Koło lalki i misia stoi Sierotka … 
Pomiędzy walizkami Dziewczynka z … 
A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami … 
Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie?” 
 



Następnie rodzic opowiada własnymi słowami o różnych bajkowych postaciach. Na podstawie 
ich opisu dzieci rozpoznają bohaterów różnych bajek. Przykład: Bardzo chciała byd 
najpiękniejsza, ciągle o tym myślała, każdego dnia o to, czy jest ktoś od niej ładniejszy swoje 
zwierciadło pytała. Na zakooczenie rodzic  proponuje, aby dzieci spróbowały ułożyd własne 
„bajkowe zgadywanki”. 
 
4. A teraz czas się trochę poruszad. Proponuje zabawy ruchowe „W bibliotece”. 
Dwiczenia z elementem skłonu – dzieci maszerują w rytm bębenka, na mocniejszy dźwięk robią 
skłon do przodu. 
Dwiczenia z elementem skoku – na podłodze są rozłożone książki, dzieci maszerują, omijając je. 
Na sygnał rodzica dzieci przeskakują obunóż przez książki. 
Dwiczenia równowagi – każde dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie sobie na głowie. Dzieci 
maszerują po sali tak, aby książka nie spadła. 
Dwiczenia stóp – dzieci leżą na plecach. Na hasło rodzica: Wchodzimy po drabinie – unoszą 
stopy coraz wyżej, naśladując wchodzenie na drabinę. Na hasło: Schodzimy – naśladują 
schodzenie z drabiny i opuszczają stopy coraz niżej. 
Dwiczenia tułowia – dzieci stoją w rozsypce. Rodzic daje polecenie: Podaj książkę w prawo lub 
Podaj książkę w lewo. Dzieci wykonują skręt tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę. 
Dwiczenia uspokajające – dzieci maszerują po obwodzie koła, wciągają powietrze nosem 
i wypuszczają ustami. 
 
5. Proponuje zabawę dramową „Jesteś bajkową postacią”  
Dzieci wcielają się w role bohaterów bajek. Rodzic podaje propozycje scenek: – Jesteś rybakiem, 
który łowi ryby. – Jesteś Kubusiem Puchatkiem, który wspina się na drzewo po miód. – Jesteś 
Kopciuszkiem, który taoczy na balu. – Jesteś rycerzem, który strzeże zamku. – Jesteś księżniczką, 
która spała na ziarnku grochu. – Jesteś wilkiem, który udaje babcię. 
 
6. „Lubimy zagadki” – proponujemy rozwiązywanie zagadek słowno obrazkowych,  
rodzic czyta zagadkę, dzieci odgadują. 
Zagadki słowne : 
Chociaż kłopoty Z wilkiem miała, Wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek) 
Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka,  
którzy w lesie spotykają chatkę zrobioną z piernika? (Jaś i Małgosia) 
Jaka to dziewczynka Ma roboty wiele, A na wielkim balu Gubi pantofelek. (Kopciuszek) 
Każda królewna, a tym bardziej ona. Winna uważad na wrzeciona. ( Śpiąca Królewna) 
Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka. Dlatego też jej imię brzmiało ... . ( Calineczka) 
Mieszkała nad rzeczko opodal krzaczka i czesała się wykałaczką … (Kaczka Dziwaczka) 
Nos mu rósł gdy kłamał… (Pinokio) 
Śnieżną buzię ma, i krasnoludków siedmiu zna… (Królewna Śnieżka) 
Obrazki do zagadek – załącznik nr 9 
 
7. „Kopciuszek” – proponujemy wspólne obejrzenie bajki 
Film znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=zkkjVTdQRI0 
Po obejrzeniu filmu proponujemy, aby dzieci ułożyły historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeo i 
spróbowały opowiedzied bajkę na podstawie obrazków. 
Historyjka obrazkowa – załącznik nr 10 
 
8. Na zakooczenie wykonajcie dwiczenie „Połącz w pary takie same książki” . 
Załącznik nr 11   

https://www.youtube.com/watch?v=zkkjVTdQRI0
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