
Kochane „Rybki” w tym tygodniu dowiemy 

się:  „Jak powstaje książka?”. 

Tematy dni: Moje książki; W bibliotece; Jak 

powstaje książka; Szanujmy książki; 

Przygody Paka…; 

 

 Drodzy Rodzice, poniżej przedstawiamy 

propozycje zabaw z dzieckiem, oczywiście 

można wykorzystać wszystkie, lub zrobić 

tylko te, które Wam się najbardziej podobają. 

Dziękujemy za zdjęcia, informacje, wiadomości, 

oczywiście czekamy na JESZCZE… 

W tym tygodniu najwięcej uwagi poświęcimy książkom i temu, dlaczego warto je czytać.  

 Dowiemy się, jak powstają książki i czym zajmują się: autor, redaktor, grafik i drukarz. Będziemy 

używać pojęć: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych, encyklopedie, 

podręczniki, albumy. Nauczymy się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu podczas wyszukiwania 

interesujących nas treści.  Zobaczymy książki drukowane i pisane językiem Braille’a. 

Porozmawiamy o tym, czym różni się biblioteka od księgarni. Samodzielnie zaprojektujemy 

okładkę wybranej publikacji, spróbujemy „napisać” własną bajkę. Przygotujemy grę planszową i w 

nią zagramy. Podczas zabaw matematycznych udoskonalimy umiejętność dodawania, 

odejmowania różnych przedmiotów i będziemy przeliczać w zakresie 9. Będziemy używać 

liczebników głównych i porządkowych (9). Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych i 

muzycznych oraz naśladować naszych ulubionych bohaterów bajek i baśni.  

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

•Rozmowy o zaletach i zagrożeniach korzystania z Internetu. 

 •Zabawa we wspólne tworzenie książki – kilka kartek składamy na pół, wsuwamy jedną w drugą, 

a następnie wymyślamy i rysujemy historyjkę o wybranej postaci.  

•Wirtualna wizyta w księgarni lub bibliotece,  wspólne czytanie. 

 •Przejrzenie książek zgromadzonych w domu, wybranie tych, które są już zniszczone i obłożenie 

ich kolorowym papierem.  

•Zabawy w przeliczanie i porównywanie zbiorów z zadawaniem pytań: Ile jest…?; Których rzeczy 

jest więcej / mniej?; O ile więcej / mniej? itp. 

 •Zabawy we wskazywanie, jaka głoska jest na początku lub na końcu słowa.  

•Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek. 

Rodzice, Bardzo prosimy o codziennie utrwalanie z dzieckiem dni tygodnia, jaki jest dzisiaj dzień 

tygodnia?, jaki był wczoraj?, jaki będzie jutro?, utrwalcie aktualny miesiąc, i porę roku. Jeśli 

będziecie liczyć, zawsze zaczynajcie od jeden, nigdy od raz, przeliczajcie powyżej dziesięciu; 

 



Poniedziałek 11.05.2020 r. „ Moje książki” 

„Powitanka” – zapraszamy na „Gimnastę rączek”. Słowa piosenki podpowiedzą, co masz 

robić. https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w, „Gimnastyka Rączek” - Joanna Jabłońska & 

Mateusz Derelkowski „Gimnastyczne figle muzyczne”, gdybyś zapomniał to zerknij tutaj: „Gimnastyka rączek - 

Rytmika u węża Patryka” https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 

Zabawa „Dopasuj w pary” – R.  z dzieckiem przygotowuje dużo obrazków o różnej tematyce, 

możecie wyciąć je  z różnych ulotek, starych gazet, kolorowanek. Zadaniem dziecka jest przyjrzeć 

się im uważnie, dobrać je w pary i uzasadnić swój wybór – wszystkie odpowiedzi są dobre.  

Rodzicu zwróć uwagę, jak Twoje dziecko trzyma nożyczki. 

 Zabawa „Bocian na łące” – https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE, Crazy Frog - 

Axel F,  (Official Video).  Dziecko swobodnie  podskakuje, na przerwę w muzyce przyjmuje 

pozycję bociana – staje na jednej nodze, druga noga jest zgięta w kolanie, ramiona rozłożone 

na boki. Dziecko stoi w tej pozycji 5 sekund, po tym czasie ponownie zaczyna podskakiwać przy 

muzyce. 

 „Książka” – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez Jacka Kawalca. 

https://drive.google.com/file/d/126tV5fa00Y2ZaMJzNF_4JbPX2-uRZPoH/view?usp=sharing 

Rozmowa na temat opowiadania: „Czym zajmuje się pisarz?; Jaki problem miały dzieci?; Jak 

nazwane były słowa, które do siebie pasują?; O co pani poprosiła Tomka?; Jak Tomek poradził 

sobie z zadaniem?; O co zapytał Tomek pana pisarza?; Co odpowiedział pan pisarz?; Jak 

myślicie, co trzeba zrobić, żeby napisać książkę?”. R. pamiętaj, żeby dziecko odpowiadało na 

pytania całymi zdaniami. 

Zabawa „W księgarni” – R. przygotowuje dużo różnych książek, nie tylko dziecięcych. Mogą 

to być podręczniki, albumy, encyklopedie itp. Dzieci przeglądają je, a później opowiadają o tym, 

co widziały, wskazują te, które najbardziej im się podobały, i opowiadają o nich. R. wyjaśnia 

pojęcia: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych; encyklopedie, 

podręczniki, albumy.  

 R. zadaje pytanie: „Jak nazywają się miejsca, w których można kupić książki?”. Dziecko podaje 

różne odpowiedzi, np. księgarnia, kiosk, sklep, antykwariat itp. Kiedy wrócimy do normalności, 

wybierz się z R. na wycieczkę do księgarni, czy już wiesz, czym różni się ona od biblioteki?     

Możesz posłuchać:  https://www.youtube.com/watch?v=H5n-b0dnSXQ   Przedszkolaki w 

bibliotece, film z youtube; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4
https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE
https://drive.google.com/file/d/126tV5fa00Y2ZaMJzNF_4JbPX2-uRZPoH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H5n-b0dnSXQ


Zabawa matematyczna „Sklep z książkami” –. R. wyznacza role: sprzedawcy oraz klienta 

księgarni. Do zabawy wykorzystane są  książki. Dzieci dysponują środkami płatniczymi – 

żetonami, nakrętkami, kawałkami papieru w trzech kolorach. Czerwone warte są trzy jednostki 

płatnicze, żółte to dwie jednostki, białe to jedna jednostka płatnicza. R. przyczepia na półkach 

z książkami ceny – w takiej formie jak oczka na kostce do gry. Dziecko podchodzi do sprzedawcy 

i prosi o książkę – musi powiedzieć, jaką sobie życzy książkę, z jakiego działu, i zapłacić za nią 

odpowiednią liczbę żetonów.  Oczywiści może kupić więcej niż jedną książkę. 

To druga wersja zabawy, jeśli wykorzystacie prawdziwe banknoty i monety pamiętajcie o reżimie 

sanitarnym; 

 



Odgadywanie zagadek Beaty Gawrońskiej, „Ulubieni bohaterowie” – dotyczących bohaterów 

znanych dzieciom książek i bajek: „Biedne te dzieci, w lesie zabłądziły i do domku z piernika, 

niestety, trafiły”. (Jaś i Małgosia). „Wilk-spryciarz skrył się wśród górek i czeka aż nadejdzie… 

„(Czerwony Kapturek),  „Domkiem tego misia jest Stumilowy Las, bawi się tam z przyjaciółmi 

przez calutki czas”. (Kubuś Puchatek).  „Ten mały chłopiec to chyba kukiełka. Nie do wiary! Zrobił 

go z drewna Gepetto stary”. (Pinokio). Czy masz, którąś z tych bajek w domu?  

 R. zadaje pytanie: „Dlaczego należy czytać książki?” Dzieci odpowiadają, wszystkie 

odpowiedzi są dobre.  

Wykonanie zakładki do książki. Dziecko wycina zakładkę według własnego pomysłu, można 

wykorzystać obrazki wycięte rano. Zdjęcie poniżej może być podpowiedzą, co możesz zrobić, ale 

możesz wymyślić SWOJĄ własną, oryginalną zakładkę do książki. Zrób zdjęcie i prześlij do nas, 

będzie nam bardzo miło… 

 

http://zs2elblag.pl/?p=1560   Zdjęcie pochodzi z  konkursu plastycznego na „Zakładkę do książki”, zorganizowanego w 
bibliotece szkolnej w Elblągu. 

R. przeczytaj dziecku Twoją ulubioną bajkę,  powiedz, dlaczego ją wybrałeś  i dlaczego 

czytanie książek jest dla Ciebie ważne.  

 „Rybko” jaka jest Twoja ulubiona książka,  którą chciałbyś pożyczyć innym dzieciom?. 

Niespodzianka 1: Jeśli masz ochotę zobacz i posłuchaj: 

https://drive.google.com/file/d/1WYNC6GibgOnph3SBSQZzIyoamPZ-5y-z/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1XbRzguVfeuVoYpqPo1Kg2_3GWvszfYT5/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WYNC6GibgOnph3SBSQZzIyoamPZ-5y-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbRzguVfeuVoYpqPo1Kg2_3GWvszfYT5/view?usp=sharing


Wtorek 12.05.2020 r. „W bibliotece” 

„Powitanka” – pobaw się przy piosence: „Dzień Dobry” 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo     

Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci – yuotube.  

Wirtualna wycieczka do biblioteki. Obejrzyj filmik jak wygląda biblioteka czy wiesz czym różni 

się biblioteka od księgarni?  - https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk -  (Instytutksiazki)- 

pierwszy film na youtube z dziesięcioodcinkowej serii: „W bibliotece”.  

R. jeśli będzie już można, odwiedź z dzieckiem bibliotekę, powiedz jak ona  funkcjonuje, jak 

przebiega proces wypożyczania książek. Pokaż półki z książkami, szczególną uwagę zwróć  na 

literaturę dziecięcą. Zachęcaj dziecko do systematycznego korzystania z biblioteki. Zapytaj 

dziecko czy wie, po co ludziom książki? Jak wyglądałby świat, gdyby ludzie nie potrafili zapisać 

swoich myśli?  Rodzicu powiedz o swojej ulubionej bajce? 

 „Rybki” przypomnijcie sobie jak  byliśmy  w bibliotece na wystawie zdjęć o zwierzętach.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk


 „Zabawy z pojęciami” – R. podaje dziecku dowolny wyraz, np.: szacunek, zamęt, lament. 

Zadaniem dziecka jest wyjaśnienie znaczenia tego słowa. R. może tylko podpowiadać 

i ukierunkowywać dzieci pytaniami pomocniczymi.  

Rodzic czyta wiersz M. Przewoźniaka „Kłopoty w bibliotece”  - „Książkom w pewnej bibliotece 

nudziło się tak dalece, że ni z tego, ni z owego zaczęły grać w chowanego. Calineczka się 

schowała za ogromny Atlas ryb. Szukał krasnal Hałabała, gdzie się przed nim Plastuś skrył? Tak 

się wszystkie wymieszały, że ta pani w bluzce w prążki chodzi tutaj już dzień cały, nie znajdując 

żadnej książki”. 

 Rozmowa dotycząca treści wiersza: „Co stało się pewnego razu w bibliotece?; Jakie bajkowe 

postaci występowały w wierszu?;  

Zabawa „Czym się różnią książki?” – R. prezentuje dzieciom książki różnej wielkości, 

drukowane i mówione, pisane językiem Braille’a. Za każdym razem pyta dzieci: „Czym różnią się 

te książki?”. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka_brajlowska#/media/Plik:A_person_reading_a_braille_book.jpg 

Króciutki filmik, jak wygląda książką dla niewidomych - https://www.youtube.com/watch?v=8ZzTCGqrmwA 

Rozmowa na temat ulubionych książek. Najpierw R. opowiada o książkach, które najbardziej 

lubi, i wyjaśnia, dlaczego je lubi. Następnie dziecko opowiada o swoich ulubionych książkach.  

Zadanie dodatkowe – układanie na półce książek od największej do najmniejszej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka_brajlowska#/media/Plik:A_person_reading_a_braille_book.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8ZzTCGqrmwA


Zabawa „Jesteśmy bohaterami z bajek” – R. wypowiada nazwę postaci z bajki (np. Smok 

Wawelski, Kot w Butach, krasnoludek, olbrzym, wilk), a zadaniem dziecka jest zaprezentować 

tę postać ruchem, mimiką.  

„Książki, kto książki czyta" -  https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c (piosenka na 

bazie muzycznej utworu "Bałkanica" zespołu PIERSI).  Zabawy muzyczno - ruchowe przy 

piosence: do zabawy wykorzystajcie apaszkę, lub chustkę  i naśladujcie ruchy wykonywane przez 

R. (np. pionowe – z góry na dół, poziome – od prawej do lewej), później zmiana… 

 „Moja okładka” – praca plastyczna. Malowanie farbami, rysowanie kredkami,  wklejanie 

obrazków, zaprojektowanej przez dziecko okładki do ulubionej książki. Oczywiście to tylko projekt, 

wykonanie należy do WAS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


R.  przeczytaj dziecku swoją ulubioną bajkę. Powiedz dziecku, dlaczego czytanie książek jest dla 

Ciebie  ważne.  

Niespodzianka nr 2 – posłuchaj… 

 https://drive.google.com/file/d/1WhtEWmoeB1xf9aAr9YWm15SB97dHp_8O/view?usp=sharing 

 

Środa 13.05.2020 r. „Jak powstaje książka?” 

„Powitanka” – „Muzyczne STOP” https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 

Zobacz krótki film jak powstaje książka: https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8 (2min.33) 

Światoludki , film z youtube, „Śpiewające Brzdące” - Piosenki dla dzieci 

 Rozmowa na temat procesu powstawania książki na podstawie filmu i  ilustracji z „Wielkiej 

Księgi Tropicieli”. Zwrócenie uwagi na osoby biorące udział w tym procesie. Poznanie nazw 

niektórych zawodów związanych z wydawaniem książki: autor, redaktor, grafik, ilustrator, drukarz. 

Oglądanie ilustracji, na których pokazano, co dzieje się z książką, zanim trafi do naszych domów. 

 

 Zabawa  przy piosence  - https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4 – Fasolki „Poczytaj 

mi tato, poczytaj mi mamo” 

https://drive.google.com/file/d/1WhtEWmoeB1xf9aAr9YWm15SB97dHp_8O/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8
https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4


 Zabawa „Pisarz” –  R. przygotowuje książkę z bajkami lub baśniami dla dzieci, prezentuje jeden  

obrazek lub ilustrację.  Zadaniem dzieci jest wyszukanie jak najwięcej określeń pasujących 

do danej postaci, np. Czerwony Kapturek – nieuważny, beztroski. 

Zabawy matematyczne: 

 „Dyktando graficzne”. Przygotujcie piłkę(lub klocek, lalkę, samochód). Dziecko wykonuje  

polecenia R., później może być zmiana, (R. możesz się pomylić), : Połóż piłkę (klocek, lalkę, 

samochód):  na środku stołu, pod stołem,  nad stołem, obok stołu z prawej strony; z lewej 

strony”. Po każdym poleceniu R. z dzieckiem sprawdza poprawność wykonania polecenia.  

Zabawa „Książki na półce” -  R. przygotowuje z dzieckiem „książki”  (mogą to być wycięte 

prostokąty, kwadraty, nakrętki, klocki) i kilka półek – mogą to być sznurki, paski papieru, 

sznurówki. Poleca dziecku: „Połóż na pierwszej półce 5 książek. Dołóż jeszcze 4 książki. Ile 

jest książek na półce?;  Połóż na trzeciej półce cztery książki, ile musisz dołożyć żeby 

razem było dziewięć. Na której półce jest więcej książek?”. R. powtarza taki schemat tyle 

razy, ile naszykował półek. Za każdym razem dziecko dokonuje przeliczeń w zakresie 9. 

Pamiętajcie że obok liczebników głównych wprowadzamy liczebniki porządkowe dziewięć 

=dziewiąty. 

Uzupełnij rytmy, powiedz, jaki kolor będzie następny: 

 

Niespodzianka  nr 3 - posłuchajcie: 

https://drive.google.com/file/d/1Xe0NOrAnNvD8Vm9dRbfAfwJ_PuEceb6x/view?usp=sharing 



Czartek 14.05.2020 r. –„ Szanujmy  książki” 

 „Powitanka” –  „Marszowa piosenka” https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA - 

Śpiewające Brzdące - Marszowa piosenka. 

Słuchanie wiersza czytanego przez R.  -  J. Huszczy „Skarga książki” – „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. Pozginał 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”. 

Rozmowa na temat wiersza: „Na co skarżyła się książka?; Co należy robić, żeby książki się nie 

niszczyły?; Dlaczego należy dbać o książki?”. 

Posłuchajcie jakie są zasady korzystania z książek:  

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&t=30s 

Ustalcie Wasze zasady korzystania z książek: – oglądamy lub czytamy jedną książkę; – 

po skończeniu oglądania lub czytania odkładamy książkę na miejsce; – szanujemy książki – nie 

niszczymy, nie zaginamy kartek, nie rysujemy po nich;   

„Gimnastyka na wesoło – pobawcie się przy piosence”: 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8    

„Kącik książki w domu” – naprawianie i obkładanie domowych książek. R. przygotowuje papier 

do pakowania, nożyczki, taśmę klejącą. Dziecko wybiera z kącika te egzemplarze, które należy 

obłożyć lub naprawić. Wspólnie z R. podejmują odpowiednie działania.  

Zabawa „Jesteśmy bohaterami z bajek” – R. wypowiada nazwę postaci z bajki (np. Smok 

Wawelski, Kot w Butach, krasnoludek, olbrzym, wilk), a zadaniem dziecka jest zaprezentować 

tę postać ruchem, mimiką.  

Tworzę grę ścigankę - „Czerwony 

Kapturek – książka, którą lubię”.  

R. przygotowuje planszę z narysowaną 

trasą gry, zaznaczonymi polami-

pułapkami i  polami-premiami (np. pole 

z wilkiem: „Musisz go przechytrzyć, 

więc czekasz do momentu, w którym 

wyrzucisz dziewięć oczek na obu 

kostkach”; pole z babcią: „Czekasz 

jedną kolejkę, gdyż babcia 

jest schorowana i bardzo wolno się 

porusza”; pole z leśniczym: 

„Przesuwasz się o dwa pola do przodu”), 

dwa pionki i dwie kostki do gry. Jeden pionek bierze R., drugi  dziecko. Oba pionki ustawione są 

na polu start. R. rozpoczyna grę. Rzuca jednocześnie dwiema kostkami do gry. Następnie 

przelicza na głos liczbę oczek na obu kostkach. Przesuwa swój pionek do przodu o tyle pól, ile 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA
https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


wynosi suma oczek na obu kostkach. To samo robi dziecko. Wygrywa ten pionek, który pierwszy 

przekroczy linię mety. Oczywiście wspólnie możecie ustalić Wasze reguły gry. 

Niespodzianka czwarta: 

https://www.facebook.com/watch/?v=627103918133637&external_log_id=6735185da05f847a053

3d36e7e73ff7d&q=blizej%20przedszkola%20legenda -  Legenda o smoku wawelskim, BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja 

 

Piątek  15.05.2020 r. „Przygody Paka –  tworzę i wymyślam książeczkę  dla kolegi lub 

koleżanki!” 

„Powitanka” https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=3s  - „Lekcja 1 - Rytmiczna 

rozgrzewka W PODSKOKACH”,  „DWA PRZYSIADY, OBRÓT, SKOK!, „Urwisowo - piosenki dla 

dzieci”; 

Dzisiaj piątek – czas na gimnastykę, zaproś do zabawy mamę, tatę, rodzeństwo…, życzymy 

miłej  zabawy. https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6. JK Sport Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 3 Ćwiczenia w 

dwójkach. 

Rodzicu pokaż dziecku jeszcze raz „Jak wygląda książka?” – zwróć uwagę na elementy, 

takie jak: okładka, strona tytułowa, tytuł książki itp. Dziecko odszukuje i wskazuje 

wymieniane elementy na  książkach.  

ZAPRASZAMY do zabawy  - Zamieńcie się w autorów i stwórzcie własną książeczkę, np.: o 

„Przygodach Paka, smoka Obiboka, Smoczycy Bełatki, kotka, pieska, królewny, zajączka, misia, 

laleczki, biedroneczki… 

Propozycje działań dla dzieci i rodziców: 

 Przygotujcie kartki, lub kartkę, klej, kredki,  wycinki z gazet, kalendarzy, kolorowanek (nie muszą 

być ze sobą powiązane), kolorowe naklejki, brokat, mazaki, włączcie wyobraźnię i zaczynajcie…  

Zadaniem dziecka jest ułożyć obrazki , czy też własne rysunki w dowolnej kolejności , dorysować 

wybrane, brakujące elementy i opowiedzieć stworzoną historyjkę. Obowiązuje dowolność pracy, 

książeczka, może być również bez tekstu, do opowiadania przez dziecko. Rodzicu, jeśli takie jest 

życzenie autora  pod obrazkami umieść, krótkie podpisy czyli treść książki.  

Pamiętajcie  o umieszczeniu na okładce książki - tytułu pracy, nie zapomnijcie  o podpisie autora.  

Na koniec złóżcie książeczkę w całość,  zróbcie dziurki i całość zwiążcie sznurkiem, tasiemką.   

Pomysły zostawiamy autorom książeczek. 

 Książeczki będziemy czytać po powrocie do przedszkola, mam nadzieję że każda będzie 

bardzo ciekawa i niepowtarzalna, już nie mogę się doczekać! 

 Jeśli chcecie możecie je też nagrać i przesłać do Nas…, będzie nam bardzo miło! 

Poniżej znajduje się link, na 25 książkowych pomysłów - 

http://www.naszekluski.pl/2016/04/zrob-sobie-ksiazke-25-pomyslow-na-wlasna-ksiazke-dla-dzieci/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=627103918133637&external_log_id=6735185da05f847a0533d36e7e73ff7d&q=blizej%20przedszkola%20legenda
https://www.facebook.com/watch/?v=627103918133637&external_log_id=6735185da05f847a0533d36e7e73ff7d&q=blizej%20przedszkola%20legenda
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
http://www.naszekluski.pl/2016/04/zrob-sobie-ksiazke-25-pomyslow-na-wlasna-ksiazke-dla-dzieci/


„Zabawa ruchowa w domu - łapki hopki”, odrysujcie swoje dłonie, stopy na kartkach, czy 

gazetach wytnijcie je i zapraszam do zabawy! https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo 

Niespodzianka nr 5   - jeśli jeszcze chcesz się pobawić, poniżej znajduje się kilka zabaw w 

kodowanie, odszukiwanie różnic, „książkowe sudoku” czy  labirynt. Miłej zabawy! 

 

Materiały wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, 

biblioteki i zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny 

narodowej ad.: Covid – 19 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo


 

 



 

 



 

 



 

 


