
TYDZIEŃ VII 
TAJEMNICE KSIĄŻEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propozycje zadań dla dzieci 4 letnich z grupy „Krasnoludki” 

 

 

 

„Smutna książeczka” 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

 Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jena książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała i 

długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

 że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

 

 

„Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi w oparciu o obrazki. 

Dziecko wybiera swoją ulubioną książkę. Opowiadają o swojej książce 

– tytuł, o czym opowiada, dlaczego ją najbardziej lubi. Ogląda 

ilustracje. 

 

„Moja książeczka z bajkami” - wykonanie książki według pomysłu                

i kreatywności. 

  

„Książka i książka” – rozmowa z dziećmi.  Rodzic  prezentuje różnego 

rodzaju książki – dla dzieci, dla dorosłych, albumy, podręczniki, 

e-booki itp.  Dzieci oglądają wszystkie te książki, a następnie 

odpowiadają na  pytania: Dla kogo przeznaczone są te książki? Jak 

wyglądają te wszystkie książki? Czym one się różnią? Dlaczego należy 

czytać książki?. Następnie każde dziecko wybiera jedną książkę i 



określa, do jakiej kategorii ona należy. 

  

 

 

1. Film edukacyjny „Jak powstaje książka?”  

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

2. Film edukacyjny - „Czy to biblioteka?'” 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk 

3. Piosenka „Lubimy bajki” - 

 https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY 

4. W bibliotece – bajka dla dzieci-  

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM 
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Zagadki – rozwiązywanie zagadek słownych związanych z tytułami bajek i wierszy 
dla dzieci: 

• Na pewno znasz tego koziołka, nosi imię „Koziołka” KOZIOŁEK MATOŁEK 
• Stoi na stacji, ciężka, ogromna i pot z niej spływa  LOKOMOTYWA 
• Zuch z niego niebywały: „ja niczego się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję, lew, 

cóż lew jest, kociak duży” STEFEK BURCZYMUCHA 
• Posadził ją dziadek, wyrosła duża, duża…ciągnął ją dziadek, babcia, wnuczek 

i…Mruczek  RZEPKA 
• W kącie stała i tam też się przechwalała  SAMOCHWAŁA 
• Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek 

KOPCIUSZEK 
• Śmieszna to była kaczka, mieszkała nad rzeczką opodal krzaczka (listy chciała 

pisać drobnym maczkiem i po to kupiła raz maczku paczkę)  KACZKA DZIWACZKA 
• Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotkali chatkę zrobioną z 

pierniczka JAŚ I MAŁGOSIA 
• Łatwo mnie poznacie, gdy wspomnicie bajkę, chodziłem tam w butach i paliłem 

fajkę KOT W BUTACH 
•  Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą i zionął ogniem jak ognisko SMOK WAWELSKI 
• Jaka osoba z dawnych bajek z miotłą się wcale nie rozstaje CZAROWNICA 
• Każda królewna, a tym bardziej ona, winna uważać na wrzeciona ŚPIĄCA 



KRÓLEWNA 
• W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna – ŚNIEŻKA 
•  Bajkowe panienki, nie lubią sukienki, wolą rybi ogon i z nim pływać mogą SYRENKI 
• Na podwórku nielubiany, przeganiany wszędzie. Kiedy urósł do rodziny wzięły go 

łabędzie  BRZYDKIE KACZĄTKO 
• Do domu niedźwiadków weszła niespodzianie i bez zapytania zjadła im śniadanie 

ZŁOTOWŁOSA 
• Z płatka róży kołderka, a kołyska z orzecha. Taka mała drobinka, tyle przygód ją 

czeka CALINECZKA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z PROGRAMU 

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” 

 

Zestaw zabaw/zadań: 

 

1) „Skrzynia skarbów” – zabawa doskonaląca percepcję dotykową. Rodzic przygotowuje „skrzynię 

skarbów” – kartonowe pudełko z otworem. Ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane 

z tematyką zajęć. Zadaniem kolejnych ochotników jest próba ich rozpoznania za pomocą dotyku. 

Następnie dzieci pokazują przedmiot, który wylosowały, i wspólnie sprawdzają, czy odgadły, czym 

jest dany przedmiot. Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe? 

 

2) Co wiesz o pieniądzach? – dzieci wcielają się w role specjalistów do spraw pieniędzy. Opowiadają 

o tym, co wiedzą o pieniądzach. Jeśli nie wypowiadają się spontanicznie, rodzic pomaga im, zadając 

dodatkowe pytania, np.: Komu są potrzebne pieniądze? W jaki sposób powstają pieniądze? Co 

możemy kupić za pieniądze? Skąd mamy pieniądze? Z czego są zrobione pieniądze? Czy zawsze 

istniały pieniądze? 

Prosimy o zapisywanie zabawnych wypowiedzi dzieci – utworzymy specjalny post na ten temat. 

 

 

3) Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”.   

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo  

 

4) Zaprojektuj banknot. 

Rodzic prezentuje dziecku banknoty i monety. Uwaga! Prezentacji dokonuje w rękawiczkach! 

Dziecko otrzymuje arkusz papieru w formacie zbliżonym do banknotu. Ma za zadanie zaprojektowa 

 swój własny. Rodzic przypomina, że banknoty mają dwie strony. Z jednej strony znajduje się 

wizerunek osoby, a z drugiej – przedmioty, budowle związane z jej życiem, czasami, w których żyła. 

Prosi również, aby na każdym banknocie znalazło się jego oznaczenie cyfrowe, czyli wartość. Może 

to będzie banknot babci, a może pani z przedszkola? Każdy pomysł będzie dobry! 

 

Wyjaśniamy dziecku, że pieniądze w Polsce może emitować jedynie Narodowy Bank Polski. 

Tworzenie banknotów zleca on Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a monet – Mennicy 

Polskiej. Powstają w niej również monety okolicznościowe oraz kolekcjonerskie. Można 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo


zaprezentować dziecku filmik edukacyjny „Mennica Polska. Jak się robi pieniądze”  

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

 

5) Zabawa skoczna „Skok do skarbonki”. 

Rodzic tworzy „skarbonkę” z szala/apaszki na podłodze. Na hasło rodzica: „Hop do skarbonki!” 

dziecko wykonuje skok obunóż (monety wpadają do skarbonki). 

 

6) „Grosz do grosza, a będzie kokosza” – poznanie polskiego przysłowia, które uczy, że każdy 

pieniądz się liczy. Rodzic prezentuje dziecku monetę jednogroszową i mówi, że za nią nie możemy 

nic kupić, jeśli jednak uzbiera się dużo monet o wartości 1 grosza, wtedy można już zrealizować 

jakieś swoje marzenie lub przeznaczyć pieniądze na pomoc biednym dzieciom. Dziecko, jeśli potrafi, 

może przeliczyć monety. 

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!   

 

7) „Monetowy frottage” – dziecko poznaje technikę plastyczną frottage, która polega na odciskaniu 

faktury dowolnych przedmiotów na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy 

i mocne pocieranie go ołówkiem/kredką. Rodzic proponuje dziecku odciskanie faktury monet. 

Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet!   

 

8) Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd ludzie mają pieniądze? Dlaczego trzeba 

pracować? Rodzic zachęca dziecko do wypowiadania się przez odpowiedzi na pytania: Skąd ludzie 

mają pieniądze? Dlaczego trzeba pracować? Jakie prace wykonują ludzie w celu zarobienia pieniędzy? 

Zachęca też dziecko do wypowiedzi, w jaki sposób planuje ono w przyszłości zarabiać pieniądze. 

Razem wymyślają zabawę tematyczną związaną z wymarzonym zawodem dziecka 

 

9) Zabawy matematyczne z monetami. 

• Dzieci porównują ciężar poszczególnych monet. Szacują, czy ważą tyle samo, czy różnią się 

od siebie – układają na jednej dłoni wybraną monetę, a na drugiej dłoni inną monetę. Opisują 

swoje wrażenia. 

• Układają monety od największej do najmniejszej i odwrotnie. 

• Segregują monety według nominału. 

• Układanie rytmów z monet. Rodzic układa rytm, np. moneta 1 gr – 2 gr – 5 gr, a zadaniem 

dziecka jest go kontynuować. 

 

 Uwaga! Do zabawy używamy zdezynfekowanych monet! 

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


 

10) Zabawa w sklep. 

Rodzice wraz z dziećmi budują sklep z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy można użyć 

papierowych pieniędzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina dziecku o używaniu słów 

grzecznościowych: proszę, dziękuję. 

 


