
 Temat dnia to: BIBLIOTEKA. 

 

 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 32 (wg K. Wlaźnik):  

- „Wąską ścieżką” – rodzic rozkłada skakankę/sznurek, a dziecko musi przejść po niej noga za 

nogą. 

 - „Dzieci i pszczoła” – dzieci biegają swobodnie po pokoju i udają, że zbierają kwiatki. Na 

odgłos bzyczenia pszczoły uciekają do domku (w wyznaczone miejsce). Gdy pszczoła odleci, 

wracają do zbierania kwiatów. 

2. „Jak wyglądają książki?” – poszerzanie słownika o przymiotniki, mapa skojarzeń. Dzieci 

podają różne określenia książek, ich wyglądu, materiału, z jakiego są zrobione itd. Rodzic może 

podsunąć pytanie: Czy książki są tylko papierowe? Gdy dzieci podadzą swoje pomysły, rodzic 

prezentuje zdjęcia książek: materiałowych, plastikowych, e–booków, audiobooków. Pyta, czy 

dzieci wiedzą, co to są audiobooki i e–booki. Włącza wybrany przez siebie audiobook. 

 

           

   KSIĄŻKA MATERIAŁOWA                                        KSIĄŻKA PLASTIKOWA 

  

E-BOOK                                                               AUDIOBOOK (DO SŁUCHANIA) 

3. „Od… do…” – matematyczna zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności 

porównywania. Dzieci siedzą przy stole/biurku, na nim leżą książki różniące się wysokością, 



szerokością, grubością, rodzajem okładki, wielkością liter, papierem (po pięć egzemplarzy): 

Wyzwanie 1: Zadaniem dzieci jest ułożyć książki od najwyższej do najniższej. Do oceny ich 

wysokości nie używają żadnych przyborów.  

Wyzwanie 2: Dzieci mają za zadanie ułożyć książki od najcieńszej do najgrubszej. Do oceny ich 

grubości nie używają żadnych przyborów.  

Wyzwanie 3: Dzieci mają za zadanie ułożyć książki od najlżejszej do najcięższej. Do oceny ich 

wagi nie używają żadnych przedmiotów. Dzieci przyporządkowują kolejne numery książkom, 

piszą je na karteczkach samoprzylepnych i naklejają.  

4. „Na półce” – praca z KP4.8a, segregowanie książek wg pierwszej litery tytułu. 

5. Czas na przerwę: Zabawa ruchowa: “Gummy Bear” 
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q  

6. „Znajdź” – zabawa dydaktyczna w domowej biblioteczce, wyszukiwanie książek.  Dzieci 

losują karteczki z poleceniem (np. Znajdź trzy książki o tytułach na literę Z lub znajdź trzy 

książki autorów o nazwisku na literę C). 

7. Praca z KP4.9a – ćwiczenie spostrzegawczości, dostrzeganie różnic w obrazkach.  

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 32: 

• „Tajemnicza książka” – dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę. Stara się utrzymać 

ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń rodzica: - Obracamy się, - Tańczymy, - 

Chodzimy bokiem, - Kucamy, - Chodzimy do tyłu itp. Powtarzamy zadanie kilka razy.  

• „W księgarni” – dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. Leżą na boku. Na hasło Rodzica.: 

Książki się otwierają! – przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce 

i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają! – klaszczą w dłonie (rodzic. mówi, ile stron ma książka, 

a dzieci tyle razy klaszczą). Na hasło: Książki się zamykają! – powracają do pozycji wyjściowej – 

leżenie na bokach, nogi podkurczone. Gdy rodzic powie: Książki stoją na regale, przechodzą do 

stania na baczność.  

• „Nasze nogi” – dzieci tworzą pary z rodzicem lub rodzeństwem. Przechodzą do leżenia na 

plecach. Dotykają się stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu 

kąt prosty. „Siłują się” stopami, próbując wyprostować nogi. Ćwiczenie wykonują w taki 

sposób, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera. Następnie odpychają się od siebie stopami na 

sygnał rodzica – jest to ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg. 

8. „Po kratkach” – zabawa ćwicząca umiejętności grafomotoryczne, odtwarzanie wzorów, 

szlaczków, obrazków, figur w kratkach zeszytowych. Rodzic pokazuje różne wzory, a dzieci je 

kopiują. 

9. „Rymy” – zabawa językowa z wykorzystaniem poniższych obrazków. Rodzic wybiera 

obrazek z pierwszej tabeli, a dzieci wśród kartoników z drugiej tabeli, szukają rymu do słowa 

wypowiedzianego przez rodzica.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q


     
 

 

     
 

  

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu.  

Pozdrawiam Małgorzata Adamska 
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