
 
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Tajemnice książek  

 

Czwartek: 30.04.2020 r. 

Temat dnia: Lubię czytać.  

 

 

Witajcie przedszkolaczki z VIII grupy. Mamy nowy dzień…… 

czwartek 

 



 

1. „Z książką na głowie” – zabawa rozwijająca równowagę.  

Jest to spacer z książką na głowie. Książkę można zastąpić starymi 

zeszytami, bo podczas zabawy może spaść z głowy. Do zabawy można 

zaprosić całą rodzinę.  

2. „Segregujemy przedmioty” – zabawa matematyczna.  

Potrzebne nam będą przedmioty w dwóch wielkościach i różnych kolorach 

(np. klocki, koraliki itp.) 

Prosimy rodziców o rozłożenie przed dziećmi różnych przedmiotów w dwóch 

wielkościach. Prosimy o przypatrzenie się uważnie przedmiotom, opisanie ich, 

a następnie o segregowanie: 

 wg koloru np. zbiór białych, zielonych, czerwonych itp. 

 wg wielkości: zbiór przedmiotów małych i dużych 

 wg kolorów i wielkości np.: małe białe- duże białe, małe zielone – duże 

zielone itp. 

 wg. podanej ilości np.: po 5, po 2 itp.  

        Następnie porównajcie liczebność tych zbiorów. 

 

3. „Piosenka o czytaniu książek” – posłuchaj piosenki. 

 

Dlaczego książki są naszymi przyjaciółmi? 

Zastanów się czym jest czytanie książek dla autora piosenki? 

Co Tobie daje słuchanie czytanych książek? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw


4. „Jak dbać o książki?” 

Książki są naszymi przyjaciółmi, czy wiesz jak dbać o tę niezwykłą przyjaźń? 

 Myj ręce przed czytaniem 

 Nie czytaj gdy jesz lub pijesz 

 Nie pisz po książce 

 Odkładaj książki na miejsce 

 Nie wyrywaj kartek z książki 

 Używaj zakładki,  nie zaginaj rogów 

 Nie rzucaj i nie siadaj na niej 

 Zniszczone książki staraj się naprawiać 

Czy masz jeszcze jakieś pomysły jak dbać o książki? 

5. „Weekend majowy – o co tu chodzi?” – posłuchaj opowiadania                           

i odpowiedz na pytania.  

 

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

 

- Dlaczego Hania nie była w szkole? 

- Jakie święto wypada 1 maja ? 

- Jakie święto jest 2 maja? 

- A jakie jest święto obchodzimy 3 maja? 

 

 

 

 

 

 

 

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


6. „Flaga” - praca plastyczna. 

 

Wykonaj razem z rodzicami Flagę Polski. Do jej wykonania możesz 

wykorzystać: 

 kartkę A4, czerwoną kredkę lub farbę, klej, patyczek 

 dwie bibuły w kolorze białym i czerwonym, klej, patyczek 

 dwa prostokątne kawałki tkaniny w kolorze białym i czerwonym, 

patyczek. 

 

 

 



 

7.  „Moje ciało” – przygotowanie książeczki o własnym ciele (praca wg 

założeń pedagogiki  M. Montessori).  

W poniższych linkach znajdziesz materiał do przygotowania swojej 

książeczki. Wydrukuj, pokoloruj według opisu (poproś, żeby rodzice Ci 

przetłumaczyli) i złóż w książeczkę.  

Dla chłopców 

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesTk1PM1RvU2owamM/view 

Dla dziewczynek 

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrleselhLZ1drZnNEdU0/view 

 

8. Praca w książeczkach dla 6-latków. 

 

 Praca z KP4.8b – czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych, pisanie 

wyrazów po śladzie, 

 Praca z KP4.9a – umieszczanie nalepek z literami, odczytywanie 

hasła, 

 Praca z KP4.10b – kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą, 

kolorowanie według wzoru, 

 Praca z KP4.9b – kreślenie drogi w labiryncie, przeliczanie książek, 

porównywanie liczb. 

 

9. Kart pracy dla 3, 4, 5 – latków. 

 
Narysuj bohaterów swojej ulubionej książki.  
 

 

Scenariusz opracowały: mgr Justyna Godlewska, mgr Agata Baranowska, mgr Małgorzata Grzybowska 

https://drive.google.com/file/d/0B7HU0DcVrlesTk1PM1RvU2owamM/view
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