
30 kwietnia grupa OB.  Elżbieta Kozikowska 

 

Temat: W księgarni 

  

Dzisiejszy dzień zaczynamy od wspólnej zabawy 
ruchowej. 

  

1. „NAJPIERW SKŁON” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  

  

  

  

2. Drodzy rodzice prosimy, abyście przeczytali 
swoim dzieciom  wiersz. 

  

„Wielki skarb” -  Barbara Stefania Kossuth 

  

Mam przyjaciela – wielki skarb, 

  

największą radość w świecie. 

  

 Któż to? Aha, nie powiem, nie… 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


  

Z łatwością odgadniecie. 

  

Chciałbym z nim przebyć cały dzień, 

  

lecz mi nie daje niania. 

  

 – Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, 

  

dość tego już czytania. 

  

Tak, książka to przyjaciel mój 

  

– przyjaciel prawie żywy. 

  

On opowiada cudów moc, 

  

o świecie prawi dziwy. 

  

 O górach, morzach niesie wieść, 

  

 o naszej własnej ziemi, 

  



wypowie wiersz lub cudną baśń – czym? 

  

 – Literkami swymi. 

  

Więc cieszę się, że książkę mam. 

  

Och, czytać pragnę wiele! 

  

 Nie niszczę ich, bo książki me 

  

– najlepsi przyjaciele. 

  

3. Rozmowa na temat wiersza 

  

 Czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z 
książek. 

 Jakie inne informacje możecie znaleźć w swoich 
ulubionych książkach? 

 Co oznacza sformułowanie „książka moim 
przyjacielem”? 

 Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z 
którym można się bawić, biegać, wyjeżdżać? 

 Jak nazywa się sklep, w którym sprzedaje się 
książki? 

(R. wyjaśnia różnicę między księgarnią a biblioteką) 

  



4. „W księgarni” – zabawa dydaktyczna 

  

( do zabawy można wykorzystać domową biblioteczkę, 
modele monet i banknotów -  macie je w  domu  

  

    Rodzice wraz z dziećmi przygotowują „Księgarnię”  z 
dostępnych w domu książek. 

  

R. zaprasza dzieci do kupowania. Każde dziecko 
zastanawia się jak opisać to, co znajduje się na okładce 
wybranej książki. Dzieci kolejno podchodzą do R. 
(rodzeństwa). Stosują odpowiednie formy 
grzecznościowe, np. 

- Proszę o książkę, na okładce której narysowana jest..... 

Aby zachęcić dziecko do dłuższej wypowiedzi R. zadaje 
pytania. 

- Co jeszcze jest na tej okładce, ponieważ nie wiem 
dokładnie, którą książkę chcesz kupić? 

Dzieci nie powinny pokazywać książek palcem. Żeby 
nadać kupowaniu bardziej poważną formę, R. może 
zwracać się do dzieci pani, pan. 

  

 5. Zabawa ruchowa „Książki.” 

Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. Leżą na 
boku. Na hasło "książki się otwierają", przechodzą do 
leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce 
i nogi. Na hasło "książki się zamykają", powracają do 
pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi 



podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzą do 
stania na baczność. 

  

6. „ Zakładka do mojej ulubionej książki”   -
 zabawa plastyczna. 

Dzieci wykonują z przygotowanych przez R. 
materiałów  zakładkę do książki. 

  

  

  

7. Utrwalenie litery F, f 

  

Pamiętacie jaką literkę w tym tygodniu poznaliście? Tak 
to literka F, rozejrzyjcie się po domu i poszukajcie 
przedmiotów na tą literkę i narysujcie te przedmioty na 
jednej kartce. A następnie poproście mamę o troszkę 
mąki, blaszkę do pieczenia i wsypcie tam mąkę i rysujcie 
literkę F, f, kształty książek oraz inne poznane przez was 
litery. Pamiętajcie żeby posprzątać po sobie. 

  

Do uzupełnienia: Karta Pracy Plac Zabaw WSiP 
cz.4 

  

Praca z KP4.8b – czytanie zdań wyrazowo-
obrazkowych, pisanie wyrazów po śladzie 

  



Praca z KP4.9a – umieszczanie nalepek z literami, 
odczytywanie hasła 

  

Praca z KP4.9b – kreślenie drogi w labiryncie, 
przeliczanie książek, porównywanie liczb 

  

Praca z KP4.10a – kącik grafomotoryczny, 
samodzielne pisanie liter f, F, pisanie wyrazów po śladzie 

 

Powodzenia i miłego wypoczynku!!! 

  

 


