
KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL 

(12.04-16.04) 

 

 

Dzień 1. Krasnoludki na smutki 

 

1. „Jaki jest krasnoludek?” – rozmowa z dzieckiem. 

Wszyscy mówią, że krasnoludki są bardzo małe i dlatego ich nie widać. Czy to 

prawda? Poszukajcie wśród swoich zabawek postaci, ludzików, które wielkością 

mogą przypominać krasnoludki.  

- gdzie się ukrył krasnoludek? Rodzic chowa ludzika np. pod kwiatkiem, na 

stole, w szufladzie, w kieszeni), dziecko próbuje określić jego położenie.  

2. „Krasnoludki” – zabawa muzyczno-naśladowcza.  

https://www.youtube.com/watch?v=2Gyc2h3Kjfo 

My jesteśmy krasnoludki.         (wskazywanie na siebie) 

Hop-sa-sa, hop-sa-sa!                     (podskakiwanie) 

Pod grzybkami nasze budki.         (daszek z rąk nad głową) 

Hop-sa-sa, hop-sa-sa!                    (podskakiwanie) 

Jemy mrówki, żabie łapki. 

Oj tak, tak! Oj tak, tak! 

A na głowach krasne czapki – 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gyc2h3Kjfo


to nasz znak, to nasz znak.  

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka. 

Ojojoj, ojojoj!  

Płacze nawet niezabudka. 

Ojojoj, ojojoj! 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy:      (dłonie zwinięte w rurkę) 

Tru-tu-tu, tru-tu-tu!                   (dłonie przy ustach) 

Gdy ktoś senny, to uśpimy:      

Lu-lu-lu, lu-lu-lu.                 (dłonie złożone przy ucha) 

 

3. „Ukryty krasnal” – zabawa w chowanego.  

Rodzic odlicza powoli do 10, w tym czasie dziecko chowa się w pokoju. Rodzic 

szuka dziecka (aby je rozbawić, może udawać, że nie od razu je dostrzega, 

prowadzić na głos monolog z samym sobą, zastanawiając się, jak udało mu się 

tak dobrze schować).  

 

4. Praca z KP2., s. 30 – rozwijanie percepcji wzrokowej, sprawności manualnej. 

Dziecko opowiada o ilustracji, wyszukuje jej elementy wyszczególnione poniżej. 

Te, których nie ma na ilustracji, ozdabia np. kredkami, brokatem, by zachować 

bajkowy motyw całości. • KP2, kredki, klej, brokat 

 

 

Dzień 2. Wierszyki łamiące języki 

 

1. „W drodze do księgarni” – ćwiczenie zwinności. Rodzic ustawia na 

podłodze klocki tworząc ścieżkę. Dziecko pokonuje trasę do księgarni, starając 

się ich nie poruszyć.  

2. „Przygotowanie do trudnych słów” – zabawy dźwiękonaśladowcze. 

Dziecko naśladuje wymienione przez rodzica zwierzęta, i wydaje odpowiednie 

dźwięki:  



 

koniki – parskają, 

 

 

 

 

ptaki – ćwierkają, 

 

 

 

myszy – piszczą. 

 

3. „Robimy zabawkę logopedyczną” – ćwiczenia oddechowe, sprawności 

manualnej.  

Dziecko zakłada rękawicę lateksową na kubeczek papierowy, zakrywając wlot 

do kubeczka (rodzic pomaga). W dziurkę na dole kubka wkłada słomkę, dmucha 

tak, by rękawica powiększyła się i pokazała buźkę. • kubeczki papierowe z małą 

dziurką w dnie, rękawice lateksowe z narysowanymi buźkami, słomki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQht2obY5ok 

 

4. „Moje najtrudniejsze słowo” – Są słowa, które trudno wymówić, np. 

powyłamywany, brzęczący, turlający, zwłaszcza gdy wypowiada się je 

szybko, dlatego staramy się wypowiadać je powoli.  

Rodzic czyta dziecku dowolną książkę, po każdym wersie pyta: Czy jakieś słowo 

jest tutaj trudne? Dziecko dzieli się spostrzeżeniami.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQht2obY5ok


Dzień 3. Kolorowy świat bajek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Jak dużo książek!” – dziecko ogląda książeczki z domowej biblioteczki, 

następnie wskazuje np.: 

• książkę, która ma twardą okładkę, 

• książkę, która jest najgrubsza, najchudsza,   

• taką książkę, w której nie ma obrazków.  

 

2. „Książeczki z naszej biblioteczki” – dzieci segregują swoje książeczki na 

półeczkach. Rodzic pokazuje, że cienkie kartki książek są podatne na rozerwanie, 

dlatego trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie.  

- reperowanie zniszczonych książeczek wspólnie z rodzicem. 

 

3. Praca z KP2., s. 31 – ćwiczenie grafomotoryki, logicznego myślenia, 

sprawności manualnej.  

Dziecko tworzy własną książeczkę pt. „Magiczna piłeczka misia”. Koloruje piłkę na 

takie kolory, jakie występują w tle. Z pomocą osoby dorosłej składa książeczkę.              

• KP2, kredki, nożyczki 

 

 

 



4.  „Wieża z książek? Nie!” –rozwijanie logicznego myślenia. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem wieżę z książek, prosi o ułożenie ich: 

-  jedna obok drugiej; 

- w 2, 3 rzędach, również jedna obok drugiej; 

- 1 rząd tylko cienkie, 2 rząd – tylko grube;  

 

Dzień 4. Książka o mnie 

 

1. „Jestem bohaterem tej książki” – oglądanie książeczki ze wspomnieniami 

z dzieciństwa. 

Książka ma zawsze jakiegoś bohatera, jego przygody poznajemy dzięki 

opowieści i obrazkom. książka z dzieciństwa przygotowana przez rodziców to 

piękna pamiątka, dzięki niej możemy poznawać siebie z dawnych lat.  

 

2. Praca z KP2., s. 32 – ćwiczenie grafomotoryki. Dzieci kolorują zabawkę z 

czasów niemowlęctwa – grzechotkę. • KP2, kredki 

 

3. Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr  17. 

 

– „Duszki domowe” – dzieci naśladują opiekuńcze duszki domowe, które 

pomagają ludziom: myją okna, zamiatają podłogę, trzepią dywany, ścierają 

kurze, gotują zupę itp.  



– „Wspinaczka” – krasnoludek jest maleńki, dlatego wdrapanie się na krzesełko 

bywa dla niego wyzwaniem. Dzieci w przysiadzie, powoli podnoszą się – aż do 

wspięcia na palce. Rękami naśladują chwytanie krzesła, coraz wyżej i wyżej, tak 

jakby się po nim wspinały. Na klaśnięcie krasnoludek wykonuje szybki przysiad, 

a następnie zaczyna wspinaczkę od początku. Zabawę powtarzamy 2-3razy. 

– „My jesteśmy krasnoludki, hopsasa!” – Krasnale to bardzo zwinne istotki. 

Dzieci, jak krasnoludki, podskakują po całym pokoju, przeskakując nad 

rozłożonymi na podłodze np. zwiniętymi skarpetami. 

– „Gdzie się schował krasnoludek?” – Nie jest łatwo spotkać krasnoludka, który 

chowa się pod progiem, za piecem czy pod kamieniem.  

Dzieci spacerują przez chwilę po pokoju,  zatrzymują się i przyjmują pozycję 

siadu klęcznego – zwijają się w mały kłębuszek, zamykają oczy i przez chwilę 

pozostają w tej pozycji. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

 

Dzień 5. Książka i zakładka dobrana para 

 

zasady korzystania z książek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. „Nie rób tego!” – zabawa parateatralna, utrwalanie szacunku dla książek.  

Rodzic opowiada dziecku o Książce, która jest smutna, bo osoba, która ją czytała 

– chcąc zaznaczyć miejsce, w którym przerwała lekturę – zagięła róg kartki.                  

Nagle pojawia się kolejna postać – Zakładka – i rozwiązuje problem Książki, 

która nie chciała zostać zniszczona.  

Rozmowa o przedstawionej sytuacji: 

-  jak powinno się dbać o książki? (odkładanie na półkę, korzystanie z zakładek, 

czyste ręce podczas oglądania, czytania książek).  

 

2. Wysłuchanie wierszyka pt. „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. 

 

 



3. „Lubię książki” – ćwiczenie umiejętności właściwego obchodzenia się z 

książką, używania zakładki.  

Rodzic pokazuje, jak zaznacza się miejsce w książce, do którego chcemy wrócić, 

oraz jak otwiera się książkę z zakładką, by ta nie wypadła.  

Dziecko wycina pasek z kartki, ćwiczy samodzielnie wkładanie zakładki i 

otwieranie książki na właściwej stronie. 

 

4. „Moja zakładka” – praca plastyczna lub kolorowanka 

 

 

 

https://ekodziecko.blogspot.com/2014/06/zakadka-

do-ksiazki-myszka.html?view=sidebar  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.colorkid.net/kolorowanki-

filmy-animowane/kolorowanki-

smerfy/kolorowanka-

zak%C5%82adki-

ksi%C4%85%C5%BCki  

https://ekodziecko.blogspot.com/2014/06/zakadka-do-ksiazki-myszka.html?view=sidebar
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