
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 27.04.2020 r -  do 30.04. 2020 r. 

Tematyka kompleksowa tygodnia:  „Tajemnice książek” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „ Moje ulubione książki” 

 

1.  „Gdzie jest f?”  

(  ok. 10 klocków i 2 zakrętki) 

Rodzic wymienia słowa, które zawierają głoskę f – na początku, w środku lub na końcu. 

Zadaniem dzieci jest ułożenie  tylu klocków, ile głosek mają te słowa. W miejsce głoski 

f zamiast klocka układają zakrętkę. Podczas sprawdzania dziecko porównuje swoją 

odpowiedź ze schematem . 

 Proponowane słowa:  

             fotel -   f   ■  ■  ■  ■ 
 

            farba -  f  ■  ■  ■  ■ 
 

            flaga -  f  ■  ■  ■  ■ 
 

      foka -  f  ■  ■  ■   
 

      kufer -  ■  ■  f  ■  ■ 
 

      lufa -   ■  ■  f  ■ 
 

    telefon -  ■  ■  ■  ■  f  ■  ■   
 



    kartofel -   ■  ■  ■  ■  ■  f  ■  ■ 
 

    żyrafa -  ■  ■  ■  ■   f  ■   

    elf -  ■  ■  f 

    fotograf -  f  ■  ■  ■  ■  ■  ■  f 

    klif -  ■  ■  ■  f 

    gryf -  ■  ■  ■  f 

 

 

2.  „Fotelik” – zabawa ruchowa 

Rodzic siada z tyłu obejmuje dziecko ramionami i nogami. Wspólnie kołyszą się w 

„foteliku”. Po chwili następuje zamiana ról.  

 

3. „Ulubiona książka” 

(  różne rodzaje książek) 

 

 Zachęcamy dziecko, by zastanowiło się, jaka jest jego ulubiona książka, kto jest jej 

głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono -  opowiada o swojej ulubionej 

książce. 

Pytamy  z czego są zrobione książki. Następnie kierujemy rozmowę w taki sposób, by 

dziecko  doszło do wniosku, że książki mogą być też elektroniczne – do czytania lub do 

słuchania. Prezentujemy różne rodzaje książek: albumy, atlasy, beletrystykę, książki 

obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne – e-booki i audiobooki.  

 

 

4.   „F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. 



                                

 

                         fotel 

 

- Dziecko  wyklaskuje słowo zgodnie z modelem sylabowym: fo-tel,  liczy sylaby 

zawarte w wyrazie 

- Dziecko przelicza głoski 

- Dziecko wyodrębnia samogłoski ( czerwone ) i spółgłoski ( niebieskie ) w wyrazie 

- Dziecko podaje wyrazy, których nazwy rozpoczynają się na głoskę ,,f” 

-  Dziecko  podanie skojarzenia związane z kształtem litery F, f.  



     

Prezentuje sposób pisania liter F i f na kartce, zwraca uwagę dzieci na kierunek 

pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.  

 

5.  „F jak fala”  

( firanka ) 

Zadaniem dzieci jest ułożenie z  firanki kształt litery f i narysowanie jej palcem po 

tkaninie. Następnie dzieci dowolnie tańczą z firanką do muzyki Antonio Vivaldiego 

pt. ,, Cztery pory roku „ -  ‘’Wiosna”  tworząc fale. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Nyq_wSBa_Y
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://eduzabawy.com/tablice-edukacyjne/alfabet-kierunek-pisania/&psig=AOvVaw3izQiuSebzwf_cSI-ngHC4&ust=1587747583950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC92-qC_-gCFQAAAAAdAAAAABAF


 

6.  „Będziemy robić papier” 

( gazety, miska, woda ) 

 Przygotowujemy z dziećmi materiały do pracy w następnym dniu:  

1. darcie papieru na drobne kawałki.  

2. wrzucanie ich do miski 

 3. zalewanie masy wodą.  

Masę zostawiamy w miskach do następnego dnia. Będzie ona potrzebna do wykonania 

papieru czerpanego. 

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 5 

 

• Praca z KP4.5a – zaznaczanie głoski f w słowach, zaznaczanie liczby głosek w nazwach 

obrazków.  

• Praca z KP4.5b – pisanie litery F, f po śladzie, otaczanie pętlą litery F, f znalezionej wśród 

innych liter, czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu. 

 

 

7. Zumba dla dzieci – cały tydzień jeden układ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 Dzień 2 ( wtorek ) –„ Jak powstaje papier ?” 

 

1.  „Jak powstaje papier?” 

https://papierowydizajn.pl/mamo-skad-sie-bierze-papier/ 

Dziecko na podstawie filmu i ilustracji odpowiada na pytanie: Jak powstaje papier?   

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


   

  

  

2. „Tworzymy własny papier” 

(masa papierowa, trzepaczka do białek lub mikser, 4 kawałki miękkiej tkaniny, 2 deski do 

krojenia lub kawałki zwykłych desek) 

Oglądamy z dzieckiem masę przygotowaną dzień wcześniej i przypominamy sposób jej 

wykonania. Wykonania własnej kartki papieru: 

- trzepaczką lub mikserem dokładnie rozdrabniamy masę  

- na jedną deskę kładziemy materiał 

- na materiał wykładamy masę papierową i rozkładamy ją równomiernie 



- na masę kładziemy ponownie materiał 

- przykrywamy drugą deską i delikatnie przyciskamy wyciskając wodę 

- jeżeli materiał będzie bardzo mokry wymieniamy go delikatnie z obu stron 

- ponownie ściskamy deski 

- delikatnie oddzielamy papier od materiału 

- zostawiamy do wyschnięcia 

 

3.  Zabawy ruchowe 

1. „Tajemnicza książka”                                                                                                               

(  książka) 

 Każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w 

tej pozycji, podczas gdy rodzic wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, chodzimy 

bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu…  

2. „W księgarni”. 

 Dziecko zajmuje dowolne miejsca w pokoju. Leży na boku. Na hasło rodzica:  

- Książki się otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce 

i nogi.  

- Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. Rodzic mówi, ile stron ma książka, a dzieci tyle 

razy klaszczą.  

- Książki się zamykają dzieci powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi 

podkurczone.  

- Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do stania na baczność. 

 3.   „Odgadywanie tytułów bajek”.  

Rodzic z dzieckiem przedstawiają  sobie nawzajem za pomocą gestów, ruchów i rekwizytów 

postać z bajki (np. Kubuś Puchatek, Król Lew, Śpiąca królewna, 101 dalmatyńczyków…). 



Gdy padnie poprawna odpowiedź, następuje zmiana ról. Wygrywa ta osoba, która odgadnie 

więcej haseł w czasie 5 min. 

 4.   „Nasze nogi”.   

Tworzymy z dzieckiem  parę. Przechodzimy do leżenia na plecach. Dotykamy się stopami w 

taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kąt prosty. „Siłujemy się” 

stopami, próbując wyprostować nogi. Ćwiczenie wykonujemy tak, żeby nie odrywać stóp od 

stóp partnera. Następnie odpychają się od siebie stopami.  

5. „Chodzimy po f”  

(sznurek lub lina ) 

– Rodzic układa na dywanie kształt liter F i f ze sznurka lub liny i prosi dziecko, aby stopa za 

stopą poruszały się po linii. Wskazane jest, by dziecko zdjęło do tej zabawy kapcie. 

 

 4.  „Opowiadanie o papierze”  

(kartki formatu A4, ołówki ) 

Rodzic opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, by wpleść działania matematyczne do 

wykonania przez dziecko. Zadaniem dziecka jest zapisanie działań i podpisanie się na kartce. 

Dziecko może zapisywać liczbę drzew cyframi, symbolami, np. kropkami, lub rysunkami. Nie 

należy mu podpowiadać, w jaki sposób ma wykonać to zadanie – wszystkie odpowiedzi są 

poprawne, jeśli prowadzą do właściwego wyniku. 

 Przykładowe opowieści:  

- W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia drwale ścięli 

jedno z nich. Ile drzew zostało?,  

- Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po drodze zatrzymała się w miejscu 

wycinki i pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew było razem 

na przyczepie ciężarówki? 

 

 



5.  „Do krainy baśni zabieram…”  

Rodzic prosi dziecko, aby wymyśliło i zapamiętało nazwę przedmiotu rozpoczynającego się 

głoską f. Następnie rozpoczyna zabawę słowami: Do krainy baśni zabieram fotografię i prosi  

dziecko o powtórzenie tego słowa oraz dodanie własnego słowa rozpoczynającego się głoską 

f. Dzieci na przemian z rodzicem powtarzają wcześniejsze słowa i dodają własne. Wygrywa 

ta osoba, która zapamięta więcej słów. 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 10 

 

Praca z KP4.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter f, F, pisanie wyrazów po 

śladzie. 

 

6. Zumba dla dzieci – cały tydzień jeden układ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 

 Dzień 3 ( środa )- „  Jak powstaje książka ? ” 

 

1.  „Powiedz mi, jak to ułożyć” – zabawa z rodzicem.                                                             

(po 8 klocków typu lego dla każdego) 

 Każdy  otrzymuje 8 klocków typu lego. Ważne, by zestawy klocków u każdego odpowiadały 

sobie kolorem i kształtem.  Dziecko, odwrócone plecami do rodzica, układa prostą wieżę ze 

wszystkich ośmiu klocków. Następnie zadaniem konstruktora jest opowiedzenie słowami, w 

jaki sposób powstała wieża, np. Pierwszy jest klocek czerwony z sześcioma wypustkami, na 

nim mały żółty itp. Rodzic układa swoje klocki w sposób, o którym opowiada dziecko. 

Po skończonej pracy dzieci sprawdzają poprawność wykonania zadania i zamieniają się rolami.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


2.  „Kto tworzy książkę?” – dyskusja na podstawie filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

   

                         autor                                       redaktor 

  

                            grafik                                    drukarz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


Dziecko dokonuje analizy głosek nazw zawodów związanych z powstaniem książek: autor, 

redaktor, grafik, drukarz.  Wskazuje ilustracje, określa, jakie czynności wykonuje ta osoba w 

procesie powstawania książki, i próbuje dokonać analizy głosek niektórych czasowników, np. 

pisanie, rysowanie, drukowanie.  

 

3. Jak powstaje książka?  

Dziecko uważnie słucha utworu. 

Pan drukarz zaczerpnął białą maź i wylał ją na kwadratowe sito. 

 – To jest pulpa – powiedział uroczystym tonem. 

 – Dawniej robiło się ją ze starych szmat – rozdrobnionych i rozpuszczonych, a teraz robi się ją 

z drewna. Te białe włókna to celuloza. Nadmiar wody ocieka i po wyschnięciu tworzy się 

papier. Dzieci z niecierpliwością przyglądały się ruchom pana drukarza. Drewniany kołowrót 

podobny do dziadka do orzechów, tylko większy, zgrzytnął i dwie grube deski ścisnęły sitko, 

na które przed chwilą wylała się papierowa pulpa. 

 – Oto wyschnięta pojedyncza kartka. – Pan Borys, pracownik muzeum, podał dzieciom dwie 

grube kartki. – Właśnie z powodu sposobu, w jaki powstawał dawniej papier, nazwano go 

papierem czerpanym. Był bardzo drogi. Dlatego także książki były bardzo drogie. Wszystko 

wykonywano ręcznie. Z kotła zaczerpywano pulpę, a następnie na sicie, przygnieciona prasą, 

czyli ciężkimi deskami, ociekała z wody. Po wyschnięciu powstawała kartka, jak ta. Najpierw 

Ada, a potem Adam zaczerpnęli białą maź z beczki, a potem po kolei kręcili wielkim 

kołowrotem prasy, aby wycisnąć z sita nadmiar wody. Po chwili ich kartki schły na sznurku. A 

taki sposób powstawały pierwsze książki. Pan drukarz usiadł przy wielkim biurku, zaostrzył 

gęsie pióro, umoczył w atramencie w specjalnym zbiorniczku zwanym kałamarzem i napisał 

imiona: Ada i Adam. 

 – A teraz wasza kolej – powiedział i dodał: 

 – Każde pióro służyło do innego rodzaju atramentu. Kolory atramentów wytwarzano ze 

sproszkowanych roślin i minerałów. Najdroższy był niebieski. Najdroższy, gdyż najtrudniej 

było zdobyć odpowiednie minerały. Dzieci napisały gęsim piórem swoje imiona. Adam 



narysował również uśmiechniętą buźkę, Ada zaś pyszczek kota. Wujek Alfred złożył 

zamaszysty podpis z piękną literką A, którą ozdobił gałązką i kwiatkiem. 

 – Prawdziwa rewolucja w drukarstwie nastąpiła jednak znacznie później, w XV wieku, kiedy 

to Johann Gutenberg wymyślił specjalną maszynę, a właściwie sposób układania literek. – 

Pracownik muzeum wskazał wielkie drewniane urządzenie z kołowrotem, z czymś w rodzaju 

stołu i ogromną drewnianą ramą. Urządzenie przypominało Adamowi samochód wojskowy, 

Ada natomiast miała wrażenie, że patrzy na wielkiego smoka, który rozdziawia paszczę. – 

Od czasów wynalazku pana Gutenberga literki układało się w specjalnych ramkach w odbiciu 

lustrzanym, literka po literce, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Była to żmudna praca, ale 

dzięki niej można było drukować wiele egzemplarzy książki. Przy ręcznym pisaniu pisarczyk, 

czyli skryba, często przez wiele lat pisał jedną książkę. Gęsim piórem, literka po literce. 

Dlatego książki były tak rzadkie i drogie. 

 – A dlaczego trzeba drukować w odbiciu lustrzanym? – spytał Adam. Pan Borys pokazał 

odciśniętą stronę i powiedział: 

 – Prasa Gutenberga działa jak pieczątka. Widzicie czasem na ulicach karetki pogotowia albo 

straży pożarnej. Mają odwrócone napisy, prawda? 

– Żeby można było je odczytać w lusterku samochodowym – ucieszył się Adam. 

 – No właśnie, tę samą zasadę odkrył prawie sześćset lat temu Gutenberg i w ten sposób 

zrewolucjonizował drukarstwo. Odbicie lustrzane; pieczątka jak napis na karetce; prasa, która 

dociska literki do papieru czerpanego i jest książka – podsumował drukarz. 

 Adam z pomocą wujka przekręcił długą dźwignię prasy, pociągnął specjalną wajchę i strona 

była gotowa. Po chwili swoją pierwszą stronę do książki wydrukowała również Ada. Zebrani 

nagrodzili ją oklaskami, gdyż dzielnie sama wprawiła w ruch prasę drukarską Gutenberga. Ada 

odczytała fragment z wydrukowanej przez siebie strony: Czcionce pięknie tej podziękuj. 

Atramentu zręczny taniec Złożył z liter długie zdanie. 

 – A teraz – oznajmił wujek – cofamy się do samego początku. Książka powstawała 

na papierze, papier musiał być zadrukowany. Potem introligator ją zszywał tak jak krawiec 

tkaninę. Dziś robi to maszyna. Wcześniej wszystko wykonywano ręcznie i stopniowo 

ulepszano. Współcześnie książkę pisze się na komputerze i można ją wydrukować w domu. 

Literki można zmieniać, wklejać obrazki, rysować na pulpicie. 



 – Można robić, co się chce – stwierdził Adam. 

 – Wystarczy myszka albo rysik. 

 – Albo nawet sam palec – dodała Ada. – Palec to najlepszy rysik. 

 – Zgadza się – stwierdził Alfred – ale każdą książkę trzeba najpierw wymyślić. 

 A kto wymyśla, a potem pisze książki? – Skryba? – zaproponował Adam. 

 – Drukarz? – zastanawiała się Ada. I po chwili dodała z entuzjazmem: 

 – Już wiem, autor! – Tak jest, autor, czyli pisarz. W takim razie cofamy się do samego 

początku, czyli do chwili, gdy książka powstaje w głowie autora. 

 A zatem… – A zatem… – powtórzyła Ada. 

 – A zatem, drodzy Ado i Adamie, również wy zostaniecie autorami i napiszecie swoją 

pierwszą prawdziwą książkę. 

 – Ale jak to zrobimy? – Zastanowił się Adam, połykają pyszne ciasto drożdżowe, które 

podawano w barze obok muzeum. 

 – Już wam mówię. Trzeba zacząć od pomysłu.  

A pomysł to coś… – Coś, coś… – zastanawiała się Ada. 

 – Coś, o czym chce się opowiedzieć innym ludziom, jakaś bardzo ciekawa historia – stwierdził 

Adam. 

 – Znakomicie. W takim razie zastanówcie się, o jakiej pasjonującej, super ciekawej historii 

chcielibyście opowiedzieć innym ludziom, na przykład dzieciom ze swojej klasy, rodzicom, 

pani nauczycielce, mamie, tacie albo babci. Potem zamiast gęsiego pióra i papieru czerpanego 

użyjemy telefonu i dyktafonu. A na koniec wszystko spiszemy i wydrukujemy, a właściwie 

zrobi to za nas program, który zmieni wasz głos w gotowy tekst. Potem go tylko poprawimy 

i już. Widzicie, jaką drogę przeszła książka. Od białej pulpy do dyktafonu, który zmienia słowa 

w zapisany tekst. Do roboty! 

 – Super! – ucieszyły się dzieci. 

 – Moja historia jest następująca – zaczęła Ada.  



– Wcześnie rano przyjechał po nas wujek Alfred i jak zwykle miał tajemniczą minę. 

Spodziewałam się, że wymyślił coś fajnego. I nie myliłam się. Pojechaliśmy na wycieczkę. 

W starym klasztorze, czyli w miejscu, w którym dawno, dawno temu mieszkali zakonnicy, 

panowie o długich brodach, którzy spędzali czas na modlitwie i pracy, mieści się muzeum 

sztuki drukarstwa i książki. Pan drukarz wygląda, jakby sam był zakonnikiem z dawnych 

czasów. Ma brodę i długie ubranie z fartuchem. 

 – A ja mam taką historię – zaczął Adam:  

Czcionce pięknie tej podziękuj. 

Atramentu zręczny taniec  

Złożył z liter długie zdanie.  

Dawniej papier był czerpany,  

Dziś dyktafon w ręku mamy. 

 

Rozmawiamy z dzieckiem: 

-: W jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier?  

-Czy to był sposób podobny do tego, którego my używaliśmy do sporządzenia papieru 

czerpanego?  

- W jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni? 

 

 4. „Polisensoryczna książeczka” – przestrzenna praca plastyczna.  

(nasiona, tkaniny, patyczki, kamyki, styropian itp., zszywacz, kartki z bloku technicznego, klej) 

Zadaniem dziecka  jest stworzenie książki, za pomocą której będzie  mogło opowiedzieć o 

uczuciach, jakie towarzyszą mu  w przedszkolu. Książka nie może jednak zawierać słów ani 

typowych obrazków. Wszystkie informacje mogą być z niej odczytane jedynie za pomocą 

dotyku, np. delikatny, mięciutki materiał może kojarzyć się z czymś miłym, czymś, co lubimy. 

Dziecko zszywaczem łączy kilka kartek z bloku technicznego. Następnie przy pomocy 

rodziców z materiałów – nasion, tkanin, patyczków, kamyków, styropianu itp. – tworzą 

książeczki polisensoryczne.  

 



5. Szanujemy książki – rozmowa na temat filmu oraz doświadczeń dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhb5j6lIGCc 

Zapoznanie dzieci z prośbą książeczki. 

                           

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 6 

 

 

Praca z KP4.6a – umieszczanie nalepek w brakujących miejscach, czytanie wyrazów.  

 Praca z KP4.6b – uzupełnianie nalepkami ilustracji regału z książkami. 

 

6. Zumba dla dzieci – cały tydzień jeden układ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhb5j6lIGCc


 

 Dzień 4 ( czwartek )- „W księgarni” 

 

1. „Wnętrze księgarni”  

( ilustracja, arkusze papieru, mazaki ) 

 

Dziecko opowiada  o miejscu, w którym kupujemy książki – o księgarni, w taki sposób, 

by nie użyć tego słowa. Jeśli dziecko ma trudność ze zdefiniowaniem pojęcia 

„księgarnia”  rodzic pomaga. Rodzic pokazuje dziecku ilustrację przedstawiającą 

księgarnię. Wspólnym zadaniem dzieci i rodziców jest dokładne przerysowanie 

ilustracji. Jedna osoba ogląda ilustrację, by zapamiętać jak najwięcej szczegółów  i 

przekazuje drugiej, co należy narysować ( za każdym razem zamieniamy się rolami ). 

Dziecko  porównuje  pracę  z wzorcem. Opowiada o tym, co w tej zabawie ułatwiało, a 

co utrudniało pracę.  

 

 

                     

 

2.  Wielki skarb –słuchania wiersza.  

 

Zadaniem dzieci jest zapamiętanie, o czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają 

książki.  

 

                               Wielki skarb                 

 



 Mam przyjaciela – wielki skarb, największą radość w świecie. 

 Któż to? Aha, nie powiem, nie… Z łatwością odgadniecie.  

Chciałbym z nim przebyć cały dzień, lecz mi nie daje niania.  

– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, dość tego już czytania.  

Tak, książka to przyjaciel mój – przyjaciel prawie żywy.  

On opowiada cudów moc, o świecie prawi dziwy.  

O górach, morzach niesie wieść, o naszej własnej ziemi,  

wypowie wiersz lub cudną baśń – czym? – Literkami swymi.  

Więc cieszę się, że książkę mam. Och, czytać pragnę wiele!  

Nie niszczę ich, bo książki me – najlepsi przyjaciele. 

 

 Dzieci odpowiadają na pytania: 

- Czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z książek?  

- Jakie inne informacje możecie znaleźć w swoich ulubionych książkach?  

- Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”? 

- Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić, biegać, 

wyjeżdżać? 

 

 

3.  „Ćwiczymy pamięć” – nauka wiersza 

Dziecko uczy się całego wiersza lub tylko części. Powtarzamy z dzieckiem kolejne 

wersy wiersza, za każdym razem w specjalny sposób, np. wysokim głosem, grubym, 

niskim, słowami podzielonymi na sylaby, śpiewając itp. Jako podsumowanie dzieci 

mogą spróbować powiedzieć cały wiersz (lub jego wybraną część, w zależności od 

wcześniejszej decyzji ), stojąc i delikatnie wytupując rytm.  

 

4.  „Księgarnia”  

(książki, pieniądze ) 

 Przygotowujemy  cztery stoiska z książkami, na każdym z nich prezentujemy  jeden 

rodzaj książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i komiksy. Ważne, by 

książki z jednego stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne. Każdy rodzaj książek 

ma inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 10 zł, 20 zł. Dzieci wybierają z wyprawki lub otrzymują od 

rodzica banknoty i monety. Dziecko ma za zadanie kupić co najmniej trzy książki w 

dowolnych cenach. Ważne, by zostało mu jak najmniej pieniędzy. Nie można zmieniać 



cen książek podczas transakcji. Po zakupach dzieci pokazują książki i opowiadają, co 

sprawiło im trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy.  

( zabawę powtarzamy ). Wspólna dowolna zabawa tematyczna w ,,księgarnię”. 

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 7, 8, 9 i 10. 

 

Praca z KP4.7a – przeliczanie książek, uzupełnianie zbiorów, zapisywanie i rozwiązywanie 

działań.  

Praca z KP4.7b – rysowanie wzorów po śladzie i samodzielnie, odczytywanie rebusów, 

umieszczanie nalepek.  

Praca z KP4.8a – przeliczanie i rysowanie monet i banknotów. 

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

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

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

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

kolorowanie według wzoru. 

 

5. Zumba dla dzieci – cały tydzień jeden układ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

