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Temat tygodnia: Tajemnice książek 

Temat dnia: Jakie książki lubimy? 

 

Ćwiczenie 1 

 „Co to jest?”- zagadki tematyczne 

-Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, 

taki piękny, kolorowy. 

Będzie ci potrzebna ona, 

najlepsza będzie biała, ale może być i czerwona. 

Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, 

a potem możesz wyciąć każdą narysowaną rzecz. (kartka papieru) 

-Czyta ją mama, czyta i tata 

często w obrazki jest bogata. 

Dużo liter na każdej stronie, 

są historie o królu na tronie. 

Są też wiersze rymowane, 

najlepiej, gdy przez babcię czytane. (książka) 

-Zanim zaczniesz czytać książkę, 

najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, 

patrzysz, co jest z tyłu, co jest z przodu, 

czy jest tam rysunek samochodu? 

Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, 

to właśnie jest… (okładka) 

 

 Kwiaty – opowieść ruchowa  

Dzieci, słuchając opowiadania, powoli wstają (od leżenia do stania na palcach). Wyobraź 

sobie, że jesteś bardzo malutkim nasionkiem (dzieci – skulone – leżą na podłodze). Czujesz, że 

robi się coraz cieplej (poruszają się), czujesz, jak pada na ciebie ciepły wiosenny deszczyk 

(dzieci – nadal zwinięte w kłębek – kucają). Czujesz, jak wyrasta z ciebie kiełek (dzieci powoli 

prostują palec wskazujący i unoszą go nad głowę). Bardzo lubisz, jak grzeją cię ciepłe 

promienie słoneczne. Do wzrostu jest ci też potrzebna woda, dlatego cieszysz się na każdą 

kroplę deszczu. Jesteś już tak wysoki, że swoimi płatkami próbujesz dosięgnąć słońca (dzieci 

stoją na palcach z wyciągniętymi do góry rękoma i poruszają palcami). Ach, jaka piękna 

wiosna! 

 

 

Ćwiczenie 2 

 „Jakie książki lubimy?” – rozmowa na temat literatury dziecięcej na podstawie doświadczeń 



dzieci i książek znajdujących się w domu. Poszukajcie w domowych biblioteczkach różnych 

książek.  Razem z dziećmi omówcie tematykę zgromadzonych książek .Książki mogą zawierać 

krótkie opowiadania (pokażcie  taką książkę), opowiadać długą historię (pokażcie  taką książkę) 

lub mogą być napisane wierszem (pokażcie taką książkę). Dzieci mówią, jakie książki lubią 

najbardziej, kto najczęściej czyta im książki.  Opowiadają, jaka jest ich ulubiona książka, próbują 

wymienić jej tytuł i bohaterów.  

 Mole książkowe – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

 Rodzice, zapytajcie proszę dzieci: O jakim przedmiocie był wiersz? W kogo zamienia się 

dziewczynka, czytając książkę? Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki? Kto jeszcze razem 

z dziewczynką zachwyca się książkami? Co to znaczy czuć zachwyt? Co to znaczy „przeczytać 

coś od deski do deski”? Kto to jest „mol książkowy”? Czy lubicie czytać książki? Czy są takie 

książki, którymi jesteście zachwyceni? 

 

 

Mole książkowe 

Dominika Niemiec 

Otwieram książkę, jedna chwilka 

i już jestem w innym świecie. 

W wyobraźni staję się piękną królewną 

lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie. 

Każda książka roztacza przede mną 

świat niezwykły, wspaniały. 

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie, 

rozdział od deski do deski… czyli cały. 

Rodzice doskonale rozumieją 

mój zachwyt nad książkami, 

bo tak jak ja są zwyczajnie 

książkowymi molami. 

 Ćwiczenie z księgą emocji. Dzieci układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. 

Opowiadają, co się po kolei wydarzyło.  

Możecie też wydrukować, wyciąć i ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazki poniżej. 

 



 

 
 

 

 

Ćwiczenie 3 

 „Ja będę księżniczką, a ty rycerzem” – praca z  wypychanki  str. 44 i  45. 

Dzieci  wypychają stroje rycerza i księżniczki i zakładają je na sylwety Michała i Misi (macie w 

kopertach razem z ubraniami) . Rodzic mówi: Misia i Michał czytali baśń o rycerzach i księżniczce. 

Postanowili pobawić się w tych bohaterów, dlatego załóżcie im stroje i pobawcie się tak, jak 

bohaterowie baśni. Po skończonej zabawie dzieci wkładają sylwety wraz z nowymi ubrankami do 

koperty.  

 „Czego można użyć do zabawy w księżniczkę, a czego do zabawy w rycerza?” – praca z 

książką  str.30. 

Przed wykonaniem kary pracy dzieci rozmawiają o tym, jakie przedmioty codziennego użytku 

wykorzystują w swoich zabawach. Opowiadają o tym, co może posłużyć do zabawy w 

księżniczkę, a co – w rycerza.  

 

 


