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‘Książki, książeczki’ 

 

Dzisiaj ciąg dalszy zabaw z książkami i bajkami:) I dziś Wy sami zostaniecie 

autorami!!! 

 

1. Rytmiczna rozgrzewka z książką w roli głównej! 
Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

Podobała się Wam? To teraz się przy niej bajkowo pobawimy:) 

Wybierzcie dowolną książkę, najlepiej z twardą okładką i  usiądźcie z nią wygodnie na 

dywanie. Wyobraźcie sobie, że to Twój zaczarowany instrument muzyczny:) 

Włączcie ponownie utwór i spróbujcie zagrać na swoim nowym instrumencie w rytm 

muzyki:) 

 

A teraz wstańcie - książka zamienia się w Waszego partnera do tańca. Zatańczcie z nią 

na dywanie do piosenki:) 

 

2. A teraz równowagę ćwiczymy i z książką na głowie prosto chodzimy:) 
 

Usiądźcie na podłodze w siadzie skrzyżnym i oglądajcie obrazki w swojej książeczce. 

Na hasło mamy lub taty: „Idź z książką na głowie” - połóżcie książki na głowach, 

wstańcie i  idźcie powoli tak, aby książka nie spadła na podłogę. Po chwili chodzenia 

wymieńcie książkę na inną i możecie powtórzyć zabawę:) 

Pamiętajcie o prawidłowej postawie ciała podczas chodzenia! :) 

 

3.  "Książka moim przyjacielem - dzięki niej o świecie wiem bardzo wiele!" 

 

Posłuchajcie wierszyka.  

„Nad książką” 

Wieczorem biorę książkę z półki, 

za oknem cicho wiatr szeleści. 

Stronice książki – przyjaciółki 

przeróżne prawią opowieści. 

 

Książki o ludziach mówią dawnych, 

o morzach, wyspach, miastach, lasach. 

o bohaterach, wodzach sławnych 

o naszych i o dawnych czasach. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
- Jakie historie są opisane w książkach? 

- Jakie książki Wy najbardziej lubicie? 

 

4. "O zielonej biedronce i balu na łące" - dokończcie naszą bajkę:) 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


Poproście Rodziców o przeczytanie wstępu bajki. 

Spróbujcie wymyślić, co mogło wydarzyć się dalej i jak ta historia mogła się 

zakończyć :) 

Zakończenie możecie namalować lub opowiedzieć i nagrać! :) 

Czekam na Wasze pomysły ! :) 

 

5. Dla chętnych przesyłam dodatkowe Karty Pracy: 
 

Karta Pracy nr 1 

Pomóżcie ilustratorowi zaprojektować okładkę dla nowej książki dla dzieci. 

Opowiedzcie, o czym będzie:) 

 

Karta Pracy nr 2 

Narysujcie swoją ulubioną postać z bajki:) 

 

 

Kochani!  

Jutro obchodzimy dzień ulubionej postaci z bajki :) Zastanówcie się, jaki jest Wasz 

ulubiony bohater i przygotujcie przebranie dla siebie. Możecie wykonać strój 

samodzielnie z dostępnych w domu materiałów- bibuła/ papier/ gazety :) 

 


