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Temat tygodnia: LUBIMY KSIĄŻKI  

 

Temat dnia:  Bajkopisarz 

 

 

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 lub powiedzieć wierszem. 

1. Powitanka - rymowanka. Rodzicu, stańcie z dzieckiem obok siebie. Recytując, wykonujecie 
 

 proste ruchy:  
 
Wszyscy  w tym pokoju, spotkaliśmy się ( klaskanie  w swoje dłonie); 

 
 Ja i ty, ty i ja ( wskazywanie na siebie, na osobę stojącą po przeciwnej stronie, a potem odwrotnie); 

 
 Razem bawmy się ( podanie sobie rąk). 
 
2. Dziecko wymienia wszystkie dni tygodnia.  Rodzicu, zadajesz pytania: Jaki dzisiaj jest dzień  

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

 
 (wiosna).  

Przeliczamy z dzieckiem( np. na paluszkach lub na innych przedmiotach). Powtarzamy sobie figury 

 geometryczne. Codziennie, utrwalamy. 

3. Zajęcia rozpoczynamy od gimnastyki 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 

4. Nauka piosenki  „ Poczytaj mi Mamo” . Rodzicu włącz dziecku piosenkę( niech się osłucha), 
następnie przeczytaj całą piosenkę, wytłumacz niezrozumiałe słowa. Porozmawiaj o treści piosenki. 
Dziś uczymy się tylko refrenu. 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 

5. „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 
 
6. „Zakładka do książki” -  zabawa plastyczna z wykorzystaniem propozycji internetowej:  

Proszę przygotować:  kolorowe papiery, sztywny papier lub  tektura, klej, ołówek lub kredka, 

nożyczki, kolorowe tasiemki dziurkacz i zszywacz( jeśli posiadamy). 

Oto link: Jak zrobić zakładkę do książki? 

 https://youtu.be/h-NR1C3lWxE 

„Bajkopisarz” -  rozmowa z dziećmi na podstawie rymowanki . 

Bajkopisarz - Zbigniew Dmitroca 

Pisarz bardzo lubi ciszę, 

Wtedy dobrze mu się pisze. 

Teraz już nie skrobie piórem, 

Tylko stuka w klawiaturę. 

 Rodzic zadaje dziecku pytania: Czym zajmuje się pisarz?; W jakiej atmosferze lubi pracować 

pisarz? Dlaczego?; W jaki sposób, czym pisali pisarze dawniej?; W jaki sposób, na czym pisarz 

pisze w obecnych czasach? 

7. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna. Dziecko siedzi na podłodze.  Otrzymuje  

szalik, układa go w linii poziomej przed sobą. W kilku miejscach na dywanie leżą pocięte kartki 

(mogą być kolorowe gazety, pocięte na mniejsze prostokąty) lub inne elementy w kształcie 

prostokątów lub kwadratów. Rodzic  proponuje dziecku zabawę w układanie książek na półce. 

Zadaniem dziecka jest przyniesienie i postawienie tylu książek na półce, ile powie Rodzic, mówi: 

Przynieś i postaw 2 książki. Przynieś i postaw 1 książkę. Ile teraz jest książek na półce? Przynieś 

dwie książki. Policz wszystkie książki na półce. Przynieś 1 książkę. Policz książki na półce. Ile ich 

jest? (6). Klaśnij 6 razy. Podskocz 6 razy. Pokaż 6 paluszków. Przynieś tyle samo klocków i ułóż  je 

nad książkami. Dziecko wykonują polecenia Rodzica. 

8.  „Bajkopisarz”  - zabawa paluszkowa.  

Rodzic  recytuje rymowankę i wykonuje ruchy, które dziecko naśladuje.  

Bajkopisarz Zbigniew Dmitroca  

Pisarz bardzo lubi ciszę ( palcami obu rąk masuje lekko płatki swoich uszu).  

Wtedy dobrze mu się pisze (na dywanie kreśli ręką wiodącą literopodobne wzorki).  

Teraz już nie skrobie piórem ( palcami obu rąk „drapie” w podłogę). 

Tylko stuka w klawiaturę ( stuka kolejno palcami obu rąk w podłogę).  

9.     „Poczytam wam bajkę” - słuchanie tekstów literackich czytanych przez  rodziców.  

Proponuję obejrzeć:  „ Dzieci opowiadają - Co to jest książka?”   

https://youtu.be/PU2HkdMOBo0 

Proponowane bajki do posłuchania: „ Czytanie przed snem - Lekarstwo”   

https://youtu.be/7th-8EEXqzQ 

„ Czytanie przed snem - Bajka o słońcu”   



https://youtu.be/b06ksov8AJE 

 

I to już koniec propozycji na środę. Proszę korzystać, życząc miłej, wspólnej zabawy. 

 

 Perełki,  bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia, jakie otrzymałam. Czekam na więcej. 

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 
 

 

 


