
Piątek: Książka moim przyjacielem! - jaka jest moja ulubiona książka, bajka? 
 

Zabawy badawcze -eksperymentowanie: poznanie właściwości i zastosowania papieru.  
Nauka piosenki ,,Kolorowa książka'', taniec inspirowany tą muzyką ze wstążką. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A  
 
I tekst : 
„Kolorowa książka” 
słowa: K. Pornowska 
muzyka: E. Pałłasz 

1. Kolorowa książka, książka ulubiona 
Obrazkami, literkami chce przemówić do nas. 
 
Ref. Bajki stare, bajki nowe 
Są w tej książce kolorowej. 
 
2. W kolorowej książce bajki są ukryte 
ja nie umiem ich przeczytać, 
jeszcze nie znam liter. 
 
Ref. Bajki… 
3. Kolorową książkę czytać się nauczę 
i otworzę bramę bajek własnym kluczem. 
 
Ref. Bajki… 
  

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazet – rozwijanie ogólnej sprawności w trakcie 
ćwiczeń w różnych pozycjach wyjściowych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała; 
pomoce: gazeta. 

 
Przebieg zajęcia: 
 
1.Ubierz strój nie krępujący ruchu 
2.Swobodny taniec z gazetami do ulubionej piosenki z nagrania - uderzanie ręką w gazetę. 
3.Dziecko biega swobodnie po pokoju przy dźwiękach grzechotki (lub klaskanie w dłonie), 
gdy dźwięk umilknie wykonują polecenia: 
-podejdź do gazety skradając się 
-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 
-podejdź do gazety tupiąc 
-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 
-podejdź do gazety na czworakach 
4.Ćwiczenia z gazetą: 
-wchodzenie i schodzenie z gazety 
-przysiady, skłony z gazetą 
-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 
-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka). 
5.Zabawa ruchowa- dziecko siedzi na gazecie i mówi: 
Na mojej gazecie siedzę sobie, 
Na mojej gazecie bębnię sobie, 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A


Na mojej gazecie śpię sobie, 
A kiedy słyszę głośny ton (klaśnięcie)uciekam stąd! (zmiana gazety na inną). 
6.Robienie kuli z gazety (gniecenie) i na uderzenie w dłonie rodzica wyprost ręki do góry z 
gazetą. 
7.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, 
utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 
8.Ćwiczenia z kulą gazety: 
-przekładanie pod jedną i drugą nogą 
-przekładanie za plecami 
9. Marsz  i wrzucenie kul z gazety do koszyka (pojemnika).  

 
Rytmizowanie cytatów, przysłów o mądrości książki.  Posłuchaj tych mądrych powiedzeń wybierz 
jedno i spróbuj wypowiadać je w różnym rytmie. 

 
"Kto czyta książki, żyje podwójnie" Umberto Eco 
"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"chińskie przysłowie 
"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać" Alojzy Żółkiewski 
"Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.'' Wolter 
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy 
przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem." 
/przysłowie chińskie/ 
"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała." 
"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela '' 
,,Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana." 

 
Praca na komputerze – projektowanie w programie Paint własnego logo graficznego. 
Poszukaj w internecie informacji co to jest logo i wykonaj swoje własne w programie paint, 
które może być związane ze swoją ulubioną bajką, książką. 

 


