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Temat tygodnia: LUBIMY KSIĄŻKI  

 

Temat dnia:  Robimy książkę 

  

 

Drodzy rodzice w tym tygodniu możecie porozmawiać z dzieckiem o książkach i zasadach ich 

 użytkowania. 

Witam Was kochane Perełki i Waszych Rodziców! 

 Powitanie się z dzieckiem miłą powitanką. Możecie wspólnie zaśpiewać. 

1. „ Powitanka  - rymowanka”: 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy juz czas, jestem ja, jesteś ty, raz dwa, trzy 

( w trakcie śpiewania pokazujemy na wszystkich obecnych w pokoju, na siebie  i osobę obok). 

Link do rymowanki: 

 https://youtu.be/fLX5nj9jeuk     
 

2. Dziecko wymienia wszystkie dni tygodnia.  Rodzicu, zadajesz pytania: Jaki dzisiaj jest dzień  
 

tygodnia? ( czwartek). A wiesz jaki będzie jutro dzień? ( piątek). Jaka teraz jest pora roku? 
 

 (wiosna). Przeliczamy z dzieckiem( np. na paluszkach lub na innych przedmiotach). Powtarzamy sobie 
 
 figury geometryczne. Codziennie, utrwalamy. 
 
3.  „Jak wygląda książka?” – rozmowa z dzieckiem. Dziecko trzyma książkę i ogląda ją, Rodzic zwraca  

 
uwagę na elementy, takie jak: okładka, strona tytułowa, tytuł książki itp. Dziecko odszukuje 
 
 i wskazuje wymieniane elementy na swoich książkach. 
 

4. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. 

 
„ Nikt się nie spodziewa” - Małgorzata Barańska 



 

W górze słonko świeci ( noszenie nad głową złożonych razem dłoni z szeroko rozstawionymi palcami),  

ptaszek sobie leci ( krzyżowanie nadgarstków i kiwanie jednocześnie wszystkimi palcami (skrzydła),  

szumią, szumią drzewa, ( opuszczanie rąk na wysokość twarzy i poruszanie wyprostowanymi palcami 

 obu dłoni, jak gałęzie drzew), nikt się nie spodziewa, że... ( rozkładanie szeroko rąk i poruszanie nimi  

lekko w górę i w dół. itd 

 
5. Nauka piosenki  „ Poczytaj mi Mamo” . Dziś uczymy się pierwszej zwrotki piosenki, refren  

 
powtarzamy. Życzę miłego śpiewania. 

Tekst piosenki: 

Poczytaj mi Mamo - Fasolki  

 

1.Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka, 

Chociaż misiek zmęczony ziewa jak smok. 

To codziennie wieczorem zanim pójdę do łóżka, 

Zanim powiem dobranoc biorę książkę do rąk. 

 

Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książkach tak wiele się dzieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka, 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka, 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

 

2.Chociaż mieszka na półce cała masa zabawek, 

Chociaż zajęć tysiące proponuje mi brat. 

Biorę z półki książeczki, 

Na dywanie się kładę, 

Godzinami oglądam i powtarzam wciąż tak. 

 

Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książkach tak wiele się dzieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka, 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka, 

Choć znam go to zawsze się śmieje. 

 

Link do piosenki:   https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4 

6. „Moja książka”  - praca plastyczna.  
 
Dziecko rysuje ilustrację na okładkę ulubionej książki. 



 
7. „Książki na półce” - ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia.  

 
8. „ W bibliotece” - wycieczka.  

 
Rodzic organizuje wirtualną wycieczkę do biblioteki. Zwraca uwagę dziecka na osoby pracujące  
 
w bibliotece, jak wygląda ich praca, po co przychodzi się do biblioteki, kto przychodzi do biblioteki,  
 
co trzeba zrobić, by wypożyczyć książkę 
 

9. „Poczytam wam bajkę” -  słuchanie tekstów literackich czytanych przez rodziców.  
 
Proponowane bajki do słuchania:  
 
Czytanie bajki przed snem - Rybki 
https://youtu.be/r9GCDlv8Ej8 
 
Czytanie bajki przed snem - Wujek Ryjek i zakupy 
https://youtu.be/049Vel3yT3c 
 
 

10.  Zadanie specjalne na dziś,  to stworzenie swojej własnej książeczki. Dziecko rysuje  

 
ilustracje, rodzic pisze tekst ( książeczka, może być również bez tekstu, do opowiadanie przez 
 
 dziecko), ciekawa okładka. Pomysły zostawiam autorom książeczek.  
 
Książeczki będziemy czytać po powrocie do przedszkola, ale dziś można nagrać i przesłać  
 
do wspólnego oglądania. Konkurs, uważam za otwarty. To kolejny, ostatni był na strój z  
 
recyklingu, kto przesłał zdjęcie, brał udział w konkursie. Szukajcie pomysłów, a ja  
 
czekam na bajeczki. 

 Perełki,  bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia, jakie otrzymałam. Proszę nadal przesyłać, jest 

 mi bardzo miło Was zobaczyć. 

Bawcie się dobrze, spędzajcie wspólnie czas. A ja serdecznie pozdrawiam - Wasza Pani Izunia. 

  

Propozycje zabaw w tym projekcje dydaktycznym, zaczerpnięte są z następujących książek: Tropiciele 

 - 4 latek, wyd. WSiP,  i stron internetowych:, You Tube, YouTube Kids, biblioteki i zasobów własnych.  

Kontakt mailowy: i.jedrzejczak@przedszkole3.swinoujscie.pl 
 


