
Propozycja zajęć w grupie Biedronek 

 

Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK 

Temat dnia: W bibliotece. 

Termin wykonania: 30.04.2020 

 

1.  „Kto potrafi tak jak ja?” zabawa naśladowcza.  

Dzień dobry wszystkim. Na początek proponuję zabawę w której rodzic pokazuje 

wybrany ruch lub ćwiczenie, a zadaniem dziecka jest go powtórzyć. Możemy również 

odwrócić role. 

Czy potrafisz: 

– zacisnąć dłonie w pięść i rozluźnić 

– stanąć na jednej nodze 

– klasnąć dłońmi o uda 

– zamknąć oczy i położyć palec na nosie 

– zrobić śmieszną minę 

– itp. 

 

2. „Kłopoty w bibliotece” słuchanie wiersza M. Przewoźniaka i rozmowa na jego 

temat.  

Pamiętacie, że książki możemy nabyć w księgarni. Jest też takie miejsce, w którym 

znajdziemy bardzo dużo książek, nie możemy ich tam jednak kupić. Możemy wziąć z 

niego książki, ale tylko na pewien czas. Po przeczytaniu powinniśmy te książeczki 

oddać. Czy wiecie jak nazywa się to miejsce? Posłuchajcie wiersza: 

 

Kłopoty w bibliotece  

Marcin Przewoźniak 

  

Książkom w pewnej bibliotece  nudziło się tak dalece, 

że ni z tego, ni z owego zaczęły grać w chowanego. 

Calineczka się schowała  za ogromny atlas ryb. 

Szuka krasnal Hałabała,   

gdzie się przed nim Plastuś skrył? 



Tak się wszystkie wymieszały, że ta pani w bluzce w prążki 

chodzi tutaj już dzień cały, nie znajdując żadnej książki. 

  

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.   

Co to jest biblioteka? Czy kiedyś tam byliście? Co możemy zrobić w bibliotece? 

Dlaczego musimy oddać książki, które wypożyczamy z biblioteki? Dlaczego w 

bibliotece ważny jest porządek?  Jak nazywały się postacie z bajek, które wystąpiły w 

wierszu? 

  

3. „Bajkowe porządki” Karta pracy 

W bibliotece podczas zabawy w chowanego niektóre bajki troszkę się pomieszały. 

Waszym zadaniem będzie zrobić porządki i połączyć w pary postać z bajki z jej 

rekwizytem.  (Załącznik) 

 

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

Porządki zrobione, wiec teraz czas na gimnastykę, w końcu ruch to zdrowie. 

Zapraszam do zabawy. 

 „Tajemnicza książka” 

Każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą kładzie na głowie i stara się 

utrzymać ją w tej pozycji. Możecie spróbować przejść przez pokój, spróbować się 

obrócić z książką na głowie, kucnąć lub zatańczyć. 

 „W księgarni”  

Dziecko zamienia się w książkę i kładzie się na dywanie/podłodze na boku 

z podkurczonymi nogami. Na hasło: Książka się otwiera! – dziecko kładzie 

się na wznak i wyciąga na boki ręce i nogi. Na hasło: Książka się zamyka! 

– przechodzi do pozycji wyjściowej. Na hasło” Książka na półkę!” – 

dziecko staje na baczność. Zabawę powtarzamy kilka razy w różnej 

kolejności.  

 „Bajkowy przyjaciel”  

Dziecko z rodzicem kładą się na dywanie na plecach. Dotykają się stopami 

w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kont 

prosty. „Siłując się” stopami próbują wyprostować nogi.  

 „Baba Jaga patrzy”  



Zasady tej zabawy są bardzo proste, osoba prowadząca jest przysłowiową 

Babą  Jagą, stojącą tyłem do biegających maluchów. Gdy Baba Jaga 

wypowiada słowa „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” odwraca się a dzieci 

muszą w tym momencie zatrzymać się bez ruchu w rozmaitych pozach. 

Baba Jaga chodzi między maluchami przyglądając się im tak długo aż 

któryś z malców się poruszy. Ten, kto nie ustoi w miejscu zostaje nową 

Baba Jagą i zabawa zaczyna się od początku. 

  

 „Jak powstaje papier” masażyk 

Wczesnym rankiem idź do lasu, (Rodzic palcami wskazującymi na 

przemian „spaceruje” po plecach dziecka). 

drwal tam drzewa tnie. (Krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w 

poprzek dziecka pleców). 

Potem wielką ciężarówką do papierni jadą pnie. (Pięść jednej dłoni 

przesuwamy wzdłuż pleców). 

Duży kawał drewna weź i długo nie czekaj, (Chwytamy dziecko za 

ramiona. na drobne kawałki porządnie go siekamy. Krawędziami obu 

dłoni delikatnie stukamy dziecko po plecach – od góry do dołu i od dołu 

do góry). 

Dodaj barwnik, jaki chcesz, jeszcze klej i woda, (Delikatnie dotykamy jego 

szyi, a następnie jednego i drugiego ucha). 

w wielkiej kadzi to wymieszaj i masa gotowa. (Palcem wskazującym 

kreślimy koła na plecach dziecka). 

Teraz trudne jest zadanie, lecz się nie poddawaj, na podłużnych sitach tę 

masę rozkładaj. (Palcami obydwu dłoni przesuwamy po plecach od góry 

do dołu). 

Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz, masa schnie, a ty ją dzielnie po 

trochu wałkujesz. (Całą powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry 

do dołu). 

Kiedy papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele, taki papier co dzień ma 

zastosowań wiele. (Turlamy dziecko po dywanie). 

 

5) „Zakładka do książki” praca plastyczna 



Na koniec dzisiejszych zajęć proponuję zrobić zakładkę do książki, która na pewno 

przyda się do zaznaczania wyjątkowych miejsc w waszych ulubionych książkach.  

Do wykonania zakładki potrzebujecie prostokąt o wymiarach 15x5 wycięty z kartki z 

bloku technicznego. Kartonik ozdabiacie jak tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza 

wyobraźnia. Kiedy zakładka będzie już ozdobiona, na jej końcu zróbcie dziurkę i 

przewleczcie kolorową wstążkę/sznurek. I gotowe! ;) 

Możecie również spróbować zrobić taką zakładkę: 

https://www.mamawdomu.pl/2018/07/narozne-zakladki.html  

 

Dziękuję za ten tydzień i życzę Wam miłego weekendu.  

https://www.mamawdomu.pl/2018/07/narozne-zakladki.html

