
Grupa  „Jagódki” 

Propozycje zabaw  dla dzieci i rodziców                                                                                                              

Temat tygodnia: „Tajemnice książek” 

 

• Filmy edukacyjne dla dzieci: „Wędrówki skrzata Borówki- las mieszany”,                                                                     

„Co nam daje las”- yutube 

• Piosenka dla dzieci „Ktoś na ciebie czeka w baśni”- yutube 

• Słuchanie wiersza  Iwony Salach „Moje książki”- rozmowa na temat treści, wdrażanie do 

dbania o książki, układanie książek na półce w pokoju dziecka, sprawdzenie stanu książek, 

rozmowa na temat zaobserwowanych zniszczeń. 

• Ćwiczenia w mówieniu- wypowiadanie się na temat treści obrazków, wzbogacanie języka 

dzieci o pojęcia: na górze, na dole, w środku 

• Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej- karty pracy, 

• Praca plastyczno-techniczna „Moja własna książeczka” 

• Rozwiązywanie zagadek, rozpoznawanie postaci z bajek 

• Historyjka obrazkowa „Jak powstaje papier” 

• Rozmowy na temat „Co nam daje las” 

• Ćwiczenia matematyczne:” liczymy książki” – doskonalenie pojęć :dużo, mało, tyle samo, 

nazywanie liczebników porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci , zabawa „gdzie leży 

książeczka?” – rozumienie i nazywanie pojęć określających położenie przedmiotów w 

przestrzeni-na, pod, obok, za itp.  

• Zabawy ruchowe: chodzenie z książką na głowie, zabawa „Książka zamknięta- książka 

otwarta”- dziecko leży na dywanie na brzuchu, ręce i nogi wzdłuż tułowia (Książka 

zamknięta), na hasło książka otwarta przewraca się na plecy, rozkłada ręce i nogi.                        

Zabawa „Drzewo”- dziecko biega po dywanie w rytm klaskania, na hasło drzewo staje w 

pozycji na baczność, na hasło wiatr zatrzymuje się i macha rytmicznie ramionami.                         

• Zabawy słuchowe „co słyszę”- dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują, rozpoznają 

odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy. „Zgadnij co wydało dźwięk”- uderzanie pałeczką w 

szkło, fajans, metal,, kamień, drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze/ np. 

piłka, kamień, kasztan/, rozpoznawanie odgłosu przez dzieci. „Co zamknięte jest w 

pudełku”- w pudełkach umieszczamy różne przedmioty np. piasek, ryż, groch,, kamienie 

itp. Dziecko rozpoznaje co wydaje taki dźwięk. Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, 

kamieniami, darcie papieru, gniecenie papieru. Najpierw dziecko widzi co wydaje dźwięk, 

później zasłania oczy i zgaduje. „Gdzie ukrył się budzik?”- rodzic ukrywa w niewidocznym 

miejscu budzik  lub inną zabawkę wydającą dźwięk- dziecko ma ją odszukać. 

 

 

 

 



 

„Moje książki” 

Moje książki kolorowe stoją równo na półeczce. 

Myję ręce i oglądam kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama, bo ja nie potrafię sama. 

Z książek wiele się dowiecie o szerokim , pięknym świecie. 

O roślinkach, o zwierzętach, o dalekich krajach też. 

Wszystko w książkach jest zamknięte, a więc ją do ręki bierz. 

 

             

 

 

 

 



 

• Powiedz z jakich bajek pochodzą te ilustracje 

• Otocz zieloną kredką obrazek na górze, niebieską obrazek na dole, czerwoną obrazek w 

środku 

 

               

                             

                                        



 „Moja własna książeczka”  

• Wytnij obrazki wzdłuż linii przerywanej 

• Naklej obrazki  na 4 oddzielne kartki 

• Ułóż obrazki wg kolejności zdarzeń (Pierwszy na wierzchu, drugi pod spodem itd.) ,zszyj lub 

sklej kartki po lewej stronie,  

• Wykonaj stronę tytułową 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



Rysuj po śladzie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj misia 

 

 

 

 



 

 

 

Bardzo lubi słodki miód. Zawsze czuje w brzuszku głód. 

Znają z książek go dzieciaki, najsławniejszym jest Misiakiem!                

                                                                                                                                                                                               

Bardzo ładna z niej dziewczynka, Uśmiechnięta u niej minka. 

Gdy dla babci leki niesie To spotyka wilka w lesie. 

Czy już wszystkie dzieciaki wiedzą kto to taki? 

 

Dwie łateczki, ogon krótki, domek z desek, tam miseczka, 

a że cały jest malutki  krótka to  bajeczka!                                             

 

Z jakiej jesteśmy bajki? To my - braciszek i siostrzyczka. 

Znaleźliśmy w lesie śliczną chatkę. Całą ze słodkiego pierniczka. 

 

Z drewna wystrugany, chłopiec z bajki znany. 

Kiedy kłamał w głos, szybko rósł mu nos. 

 

 

Jest rzadkim zwierzęciem,                                                                                                                                         
podobnym do Burka, w bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka. 

 

 

To malutka jest istota, która bardzo nie lubi błota. 

W różnych miejscach już mieszkała, W mysiej norce przebywała. 

Ocaliła jaskółeczkę, poleciała z nią przez rzeczkę. 

Tam król elfów dał koronę, wkrótce pojął ją za żonę. 

Zwykle śpią w dzień, a budzą się nocą, 

często pomagają, równie często psocą. 
Jeśli nie wiesz, kto to, nie bądź zmartwiony, 

rozpoznasz je łatwo po czapkach czerwonych. 

Łazi własnymi drogami, 
ugania się za myszkami, 

lubi wspinać się na płotek. 

- Kto to jest? Tak to … . 

 



 

Powiedz o której bajce jest zagadka? 

 

 

            

 

 

                                   

 

                                                                  

 



 

 

 

 

 



Zagadka 

Są tam duże drzewa oraz grzybki małe. 

Co to jest za miejsce? Wiecie doskonale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Wypełnij kontury drzewa wydzieranką z kolorowego papieru lub bibuły 

• Wskaż i nazwij części drzewa (Pień, korona drzewa) 

• Dorysuj trawę, słońce, chmurki 

 



Pomysł na pracę plastyczną „Las” 

 


