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Obchodzimy dziś Dzień Ulubionej Bajkowej Postaci:) 

 

Mam nadzieję, że przygotowaliście przebranie swojego ulubionego książkowego 

bohatera:) Poproście rodziców, aby zrobili Wam zdjęcie i przesłali je mnie:) Nie mogę 

się doczekać, aż zobaczę efekty Waszej pracy:) Spróbuję odgadnąć, za kogo się 

przebraliście;) 

 1. Na początek Kolorowym Kołem zakręcimy i w Bajkowe Postacie się 

zamienimy:) 
 

https://wordwall.net/resource/1863424/zabawy-z-bajkowymi-

przyjaci%c3%b3%c5%82mi 

 

2. Czy każdy może zostać pisarzem? To się zaraz okaże :) 

 

Posłuchajcie opowiadania "O Janku ,co lubił czytać książki". Jego tekst oraz nagranie 

przesyłam w załączniku:) 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- O kim było opowiadanie? 

- Co lubił robić chłopiec? Kim został, gdy urósł? 

- Czy znacie tego autora? 

- Jakie wiersze napisał?  

- Który z nich jest Waszym ulubionym? 

 

3. Co to za postać? Na pewno ją znacie! Teraz tak jak ona przy piosence się 

poruszacie:) 
Posłuchajcie piosenki o znanej bajkowej postaci, stworzonej przez Jana Brzechwę:) 

Naśladujcie ruchem słowa piosenki:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA&list=RDEOI3V021XVA&start_

radio=1 

 

4. A teraz wezmę w swe dłonie moją książeczkę i pobawię się z nią troszeczkę:) 

Weźcie do ręki swoją ulubioną książkę. 

Popatrzcie na okładkę. Podnieście książkę tak, by mieć okładkę przed oczami.  

Przejedźcie palcem wzdłuż górnej krawędzi okładki książki, teraz przejedźcie palcem 

wzdłuż dolnej krawędzi okładki.  

A teraz, wodząc dłonią po całej krawędzi pokażcie, gdzie jest lewa krawędź.  

Teraz pokażcie, gdzie jest prawa krawędź okładki.  

Połóżcie książkę przed sobą na stoliku. Pokażcie górną i dolną krawędź książki.  
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Pokażcie górną i dolną część okładki.  

Wskażcie środkową część okładki.  

W której części okładki znajduje się tytuł książki, a  w której ilustracja? 

Przyjrzyjcie się swojej książce i spróbujcie opowiedzieć, o czym ona jest. 

Spójrzcie na tytuł książki. Czy rozpoznajecie któreś z literek występujących w tytule 

książki? 

Ile jest literek „a” , „o” w tytule Twojej książki? 

 

5. Każdy lubi gry! Na pewno lubisz je i Ty! :) 

 

Spróbujcie zgadnąć na jaką głoskę zaczynają się nazwy przedmiotów związanych z 

książkami:) 

 

https://view.genial.ly/5eaffc1398d6ea0d8c85530c 

 

 

A teraz zapamiętajcie w jakiej kolejności ułożone są obrazki: 

https://view.genial.ly/5ead3e7232376f0d7de40f78 

 

 

6. O swoje książki zawsze dbam, porządki na półce zrobię dziś sam! 

 

Przyjrzyjcie się swojej półce z książkami. Czy książki stoją na niej w odpowiednim 

porządku? Czy są równo ułożone? Spróbujcie uporządkować swoją domową 

biblioteczkę:) Sprawdźcie czy wszystkie książki są w dobrym stanie czy też może 

niektóre z nich wymagają naprawy. Odłóżcie je na bok. Jutro się nimi zajmiemy - 

trafią do szpitala chorych książeczek! :) 

 

7. "Moja ulubiona książka" - Karta Pracy. 

 

Samodzielnie lub z pomocą rodziców uzupełnijcie informacje o Waszej ulubionej 

książce (tytuł, autor). Narysujcie jej głównego bohatera oraz miejsce, w jakim dzieje 

się akcja:) 

 

 

8. Zakładka do książki to ważna rzecz, ja też dzisiaj zrobić taką chcę! 
 

Podczas czytania czy oglądania książeczek, często potrzebujemy zakładki. Dzięki niej 

wiemy, na której stronie skończyliśmy czytać. Spróbujcie wykonać taką zakładkę, na 

jaką macie tylko ochotę:) Może mieć dowolny kształt, kolor. Może pojawi się na niej 

Wasz ulubiony książkowy bohater? 
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