
 

 

Propozycje aktywności dla Skrzacików  

na tydzień o tematyce:,,TAJEMNICE KSIĄŻEK” 

 

1. Zapoznanie się z wierszem ,,Moje książki” I. Salach oraz rozmowa 

z rodzicem na temat jego treści. ( zachęcam do nauki wierszyka ) 

 

,,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 roślinach, o zwierzętach, 

o dalekich krajach też. 

Wszystko w książce jest zamknięte, 

a więc ją do ręki bierz. 

 

Pytania do wiersza: O czym dzisiaj będziemy mówić?; Dlaczego dobrze 

jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?; Co trzeba najpierw 

zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę?. 

 Rodzic zwraca dziecku uwagę na prawidłowe obchodzenie się                              

z książkami. 

 



2. ,, Zasady korzystania z książek”, rodzciu zapoznaj dziecko przy 

pomocy prezentacji multimedialnej z tymi ważnymi zasadami  

https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-

prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-

multimedialna-dla-dzieci/ 

 

3. ,, Ćwiczyć, biegać każdy może’’ – zapraszamy całe rodziny do 

wspólnych ćwiczeń ruchowych: 

 

 „Tajemnicza książka” – każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, 

którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas 

gdy rodzic wydaje kolejno polecenia: obracamy się, tańczymy, 

chodzimy bokiem, kucamy itp. 

 

 „W księgarni” – uczestnicy  zajmują dowolne miejsce w pokoju. 

Leżą na bokach z podkurczonymi nogami. Na hasło: Książki się 

otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki 

wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Książki się zamykają 

powracają do pozycji wyjściowej. Na hasło: Książki stoją na półce 

przechodzą do stania na baczność. 

 

  „Bajkowy przyjaciel” – Rodzic z dzieckiem tworzy parę. 

Przechodzą do leżenia na plecach. Dotykają się stopami w taki 

sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kąt 

prosty. „Siłują się” stopami, próbując wyprostować nogi. 

 

 „Baba Jaga patrzy” – jedna osoba jest Babą Jagą, reszta 

uczestników stoi w wyznaczonym miejscu (np. na linii). Baba Jaga 

jest odwrócona tyłem, zakrywa oczy rękami i powtarza słowa: 

„Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie uczestnicy 

biegną w jej stronę. Baba Jaga po tych słowach odwraca się. 

Uczestnicy muszą wtedy zatrzymać się w miejscu, do którego 

dobiegły, i nie poruszać się. Baba Jaga chodzi  i patrzy, czy nikt się 

nie rusza (może też rozśmieszać nieruchomo stojące dzieci). Ten, 

kto się poruszy, idzie na początek (za linię), a reszta pozostaje na 

swoim miejscu. Baba Jaga ponownie wypowiada formułkę. Ten, 

kto pierwszy dobiegnie do Baby Jagi, wygrywa. 

https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/
https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/
https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/


4. ,, Etapy powstawania książek” - zapoznajmy się z etapami powstania 

książki. Pomoże Wam w tym wierszyk oraz ilustracje, które znajdują 

się poniżej. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

5. Połącz w pary takie same książki – zachęcamy do wykonanie, 

Skrzaciki poćwiczmy swoją spostrzegawczość. 

 

 
 

 

 

 



 

 

6. „Jestem ilustratorem”. Przeczytajcie ulubioną książeczkę,  a później 

zabawcie się  w ilustratora i narysujcie, stwórzcie z różnych materiałów 

plastycznych do niej własną ilustrację. 

 

 

7. Piosenka ,, Czytaj z misiem” – zachęcamy do wysłuchania                               

i pośpiewania piosenki np. przed czytaniem książeczek do czego bardzo              

z Misiem Filipkiem zachęcamy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI 

 

 

8. „Jak powstaje papier ekologiczny” – eksperyment. Zachęcam do 

wykonania wspólnie z dzieckiem eksperymentu.                                                 

Czekam na wasze fotorelacje  

 

 

Potrzebne materiały: 

 • różnego rodzaju papier, sitko, gąbka, dwa kawałki tektury, wałek, 

wiaderko, woda 

 

           Przebieg:  

 Rodzic rozdaje dziecku różnego rodzaju papier: gazetę, kartkę, bibułę itp. 

Zadaniem dziecka jest porwanie papieru na drobne kawałki. Następnie 

dziecko wkłada kawałki papieru do wiaderka. Rodzic zalewa je wodą                   

i chwilę odczekuje, aż rozmiękną. Namoczony papier rodzic rozdrabnia 

mikserem do osiągnięcia gęstej papki. Papkę wylewa na sito tak, aby 

siatka została równomiernie pokryta cienką warstwą. Rodzic przyciska 

papkę kawałkiem tektury i odwraca. Delikatnie naciskając gąbką 

powierzchnię siatki, przenosi włókna papieru na tekturę. Papierową masę 

przykrywa drugim kawałkiem tektury i z pomocą wałka wyciska z niej 

wodę. Tak powstały papier rodzic pozostawia do wyschnięcia na 

rozłożonych kawałkach gazety.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI


9. ,,Czy poznajesz tą Panią, która wypożycza dzieciom książki?”               

To Pani Basia pokoloruj rysunek najpiękniej jak potrafisz. Będzie to 

piękny prezent dla Pani Basi, która odwiedza nasze przedszkole                      

i wypożycza nam  ciekawe książeczki. 

 

 

 

 
 



 

Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac i pochwalenia się 

nimi po powrocie do przedszkola. 

 

Możecie również przesłać zdjęcia waszych aktywności z dziećmi                        

na e-meil przedszkola lub umieścić                                                                                  

w grupie ,, Skrzaty” na Facebooku . 

 

Powodzenia ! 

 


