
GRUPA V poniedziałek 20.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. Dlatego też za pomocą naszej strony 

internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje dotyczące działań 

edukacyjnych. Prosimy Rodziców o współpracę z naszą grupą i wspólną 

edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA  (20-25.04.2020rok) Tajemnice książek.  

Cele ogólne: rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego, 

rozwijanie umiejętności matematycznych; 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Mała książka wielki człowiek 

https://www.youtube.com/watch?v=rFxKrl1n550 

tekst piosenki: 

Kto żebrakiem a kto księciem jest 

i czy nagi bywa król 

kto magiczny znalazł miecz 

a kto księżyc ukraść mógł? 

 

kto po złote runo ruszył w świat? 

kto w krainie czarów żył? 

kto paproci znalazł kwiat? 

kto księżniczkę w wieży skrył? 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

 

ile planet jest a ile gwiazd 

i kto ziemię wprawił w ruch? 

czy ktoś umie cofnąć czas 

czy zaginął po nim słuch? 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFxKrl1n550


wyobraźni ogród kwitnie w tobie 

książki lepsze są niż sny 

mrok rozjaśnia wiedzy płomień 

biblioteki otwórz drzwi 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

 

mała książka wielki człowiek 

który w niej odkryje skarb 

więc nie czekaj ruszaj w drogę 

po przygodę 

a litery wskażą szlak 

a litery wskażą szlak 

 

Praca dzieci 3 – letnie Zadania na poniedziałek 20.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J.G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

Świnka Pepa i biblioteka 

https://www.youtube.com/watch?v=6UVJZDmTipI 

 

Bajeczka o krasnoludkach z pokazywaniem  

Szły do lasu cztery krasnoludki (szły do lasu –palcami dłoni pokazujemy chodzenie 
na przedramieniu drugiej ręki, cztery- pokazujemy cztery palce, krasnoludki- z dłoni 
robimy czapeczkę na głowie) 

Jeden mały a drugi malutki  (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego      
wzrostu  drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi) 

 
Trzeci leciutki jak skrzydła motylka (trzeci leciutki- machamy jak motylek swoimi                        
skrzydłami) 

https://www.youtube.com/watch?v=6UVJZDmTipI


Czwarty cieniutki jak szpilka(czwarty cieniutki- małym palcem pokazujemy figurę 
krasnala) 

 
Wilk zobaczył cztery krasnoludki (Wilk zobaczył – robimy z dłoni lornetkę i 
rozglądamy się dookoła) 

 
Jeden mały a drugi malutki  (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego 
wzrostu, drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi) 

 
Zjem ja sobie cztery krasnoludki (zjem ja sobie- klepiemy się po brzuchu) 

 
Jeden mały a drugi malutki (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego 
wzrostu, drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi) 

 
Uciekają cztery krasnoludki (uciekają cztery- biegniemy w miejscu) 

 
Jeden mały a drugi malutki (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego 
wzrostu,  drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi.) 

 

 

**************************************************************** 

 

**************************************************************** 



 



Praca dzieci 4 – letnie Zadania na poniedziałek 20.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Biblioteka 

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

 

Zagadki: 
 

Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka. Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka.  

 
 
Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie. Sprytem wiedźmę przechytrzyli w 
piernikowej chacie.  
 

 
 
 

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


Jak inne zwierzęta cztery łapy ma, lecz tylko na tylnych buty ma dwa. Choć czasem 
mruczy, to myszy nie goni, kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. 

 

 
 

 

W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała. A choć 

najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie ochroniła. 

 

Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu 

nos.  

 



Zadanie – Łódeczka Calineczki 

Potrzebne będą: łupinka od orzecha, plastelina, wykałaczka, kartka papieru. 

Z kawałka plasteliny ulep niewielką kulkę. Przyklej ją we wgłębieniu łupinki. Wbij 

w  kulkę wykałaczkę. Z kartki papieru wytnij trójkąt lub kwadrat, możesz nawet koło. 

nadziej kartkę na wykałaczkę i gotowe.  

 

 

 

Czy w bajce Calineczka miała w łódkę  z orzecha? 

Propozycja dla  dzieci które są bardzo uczulone na orzechy ( pomoc rodzica).  

https://www.youtube.com/watch?v=6hdtLFZpjik 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6hdtLFZpjik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca dzieci 5 – letnie Zadania na poniedziałek 20.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka 

Często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków , bajek i opowieści. 

 

 

KSIĄŻKA 

 

Rodzic idzie z dzieckiem do domowej biblioteczki. 

Razem oglądają książki które tam się znajdują. 

 

-Czym różnią się od siebie te książeczki? 

 

-Czy są tej samej wielkości? 

 

-Czy są tej samej grubości? 



-Czy mają takie same kolory? 

-Co można znaleźć w książkach? 

-Gdzie możemy kupić książkę? 

-Gdzie możemy wypożyczyć książkę? 

-W jaki sposób dbamy o nasze książki żeby ich nie zniszczyć? 

-Opowiedz mi którą ze swoich książeczek lubisz najbardziej.  

Narysuj ulubionego bohatera. 

 

**************************************************************** 

Zakładka 

Olga Adamowicz 

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek. 

Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania. 

Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają, 

a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli. 

Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa. 

Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa. 

Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie. 

Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam. 

Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca. 

Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że, 

Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg 

 

**************************************************************** 

https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg


Praca dzieci 6 – letnie Zadania na czwartek 20.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej. 

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

Bajka o zmęczonej książce z bajkami 

Była raz sobie baaardzo zmęczona książka z bajkami.  Najchętniej wsunęłaby się 

pod kołderkę i zasnęła twardym, zdrowym snem aż do rana, ale dzieci nie miały 

jeszcze ochoty na sen i żądały, by książka nadal je zabawiała. 

- Pokaż nam smoka, który zieje ogniem po same chmury! Chcemy śpiącą królewnę i 

całą armię krasnoludków, i morze z piratami, i Babę Jagę w chatce na kurzej łapce! – 

wołały jedno przez drugie i na wyścigi przewracały kartki, gniotąc je, a nawet 

rozdzierając. 

Wszyscy bohaterowie książki ziewali już tak mocno, że ledwie patrzyli na oczy, więc 

bajki wcale nie toczyły się tak, jak powinny. 

Baba Jaga wleciała na drzewo i nabiła sobie guza. Rozpłakała się straszliwie i 

zbudziła śpiącą królewnę, jeszcze zanim dotarł do niej królewicz. Zmęczone 

krasnoludki zaryglowały w swojej chatce drzwi, zaciągnęły zasłonki i tyle je 

widziano.  A sennemu smokowi w czasie ziewania wpadła do paszczy równie śpiąca, 

a do tego mokra złota rybka i nie było mowy o jakimkolwiek zianiu ogniem. 

- Dziwne te bajki  – odezwał się najstarszy z chłopców – Nigdy takich nie czytałem. 



-  Ani ja – potwierdziła jego młodsza siostra. – Może powinniśmy im trochę 

podokuczać, żeby przyszły do siebie? 

Tego było książce za wiele. Zamknęła się z hukiem, wyrwała z rąk małych dręczycieli 

i wyfrunęła przez otwarte okno. 

Chwilę szybowała pod ciemnymi niebem, w końcu wypatrzyła niewielką ulicę, po 

której wolno toczyło się małe auto. Ostatkiem sił opadła na jego dach. 

Kierowca auta naturalnie usłyszał, że coś wylądowało mu nad głową, zjechał więc do 

krawężnika i wysiadł zobaczyć co się dzieje. 

- Książki spadają z nieba zamiast gwiazd? – zdziwił się w pierwszej chwili i nawet 

zadarł do góry głowę, żeby sprawdzić, czy na jednej się skończy. 

Niczego tam więcej nie dostrzegł, za to od razu zauważył, że książka z dachu 

musiała ostatnio sporo przejść.  Miała pogiętą okładkę, kilka stron było przedartych 

na pół i wisiało na ostatnich zawiasach, i w ogóle sprawiała wrażenie, jakby była 

chora i wyczerpana. 

Kierowca auta był tatusiem pewnej małej dziewczynki i wiedział co nieco o książkach 

z bajkami. Nie zwlekając dłużej delikatnie zawinął ją w koc, schował za poły płaszcza 

i ruszył do domu. Czym i jak dokładnie leczył książkę przez pół nocy, nigdy się nie 

dowiemy, ale następnego ranka książka wyglądała prawie jak nowa! Tydzień później 

tata podarował ją swojej córeczce na urodziny. 

I tak kończy się bajka o baaardzo zmęczonej książce z bajkami, gdyż nasza 

bohaterka nigdy więcej nie miała powodów, by być zmęczona. 

Córeczka pana kierowcy wiedziała, że książkom jak ludziom należy się szacunek i że 

lubią, jeśli się je traktuje poważnie. Dlatego delikatnie przewracała w niej kartki, a po 

czytaniu odkładała na półkę, żeby bajki mogły odpocząć. Żeby Baba Jaga nie 

musiała więcej leczyć bolesnych guzów, smok ział pięknym pomarańczowym 

ogniem, a krasnoludki miały siłę sprzątać bajkowy las wesoło przy tym śpiewając. 



 

Zastanów się i opowiedz jak powinno się traktować książki. 

 

Czy wiesz że? 

Najgrubsza książka nosi tytuł „Das dickste Buch des Universums”  

(z niem. „Najgrubsza książka wszechświata”) i mierzy 4,08 m grubości. 

 

 



Zygmunt Szkocny w 1976r. stworzył ręcznie , wyłącznie przy użyciu piórka 

technicznego i szkła powiększającego jedyne w swym rodzaju dzieło –„Alfabet 

łaciński”, liczący 28 stron o mikroskopijnym formacie 1 x 0,8mm. Pozycja ta została 

umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa jako najmniejsza książka świata. 

 

Największa książka to Super Bookmierząca2,74 na 3,07 mzostała wydana w Denver 

w stanie Colorado w roku 1976.Składa się z 300 stron i waży 252,6 kg. 

 

 Najstarsza najmniejsza książka na świecie to –„Stary król Cole” –ma ona rozmiar 

1mm na 1 mm. Wydało ją w 85 egzemplarzach w roku 1985 w Szkocji.  

Kartki można przewracać tylko za pomocą igły. 

 

 



PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

 

 Usiądźcie  wygodnie najlepiej z całą rodziną i obejrzyjcie 

najpiękniejsze biblioteki świata. 

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

 

 

Zabawa ruchowa Książeczki na półeczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7ocJ5BQQKk 

Dziecko biega w rytm muzyki.( Piotr Czajkowski- „Śpiąca królewna”) 

Na hasło książeczki do prawej półeczki ustawia się po prawej stronie pomieszczenia. 

 Na lewe półeczki, dolne półeczki( kuca), górne półeczki (poskakuje). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw
https://www.youtube.com/watch?v=C7ocJ5BQQKk

