
 

 

 

 

Tematyka tygodnia: „Tajemnice książek” 

 
Propozycje aktywności dla dzieci 

 

Dnia 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki, tzn., że książki na całym świecie 

mają swoje wielkie święto… Książki, które czytamy przenoszą nas do innego świata, 

uczą nowych rzeczy… Jednym słowem, czytanie książek to cudowny sposób na 

spędzanie wolnego czasu. 



 

1. Gimnastyka poranna przy piosence „Najpierw skłon”. 
    Link do piosenki: „Najpierw skłon”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  

2. Posłuchajcie piosenki: ”Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo”, jeśli piosenka spodoba się 

Wam, nauczcie się jej.  

 

 

Link do piosenki: ”Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ1ycDmGhCU 

 

Często zdarza się, że dzieci nie szanują książek zarówno w domu, jak i w przedszkolu. 

Aby przeciwdziałać tym zachowaniom należy porozmawiać z dziećmi o zasadach 

korzystania z książeczek. 

 

3. Posłuchajcie wiersza „Smutna książeczka” i zastanówcie się, dlaczego książeczka była 

smutna? 

Wiersz: „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, 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

Autor: Olga Adamowicz 

4. ,,Z jakiej to bajki?” – zabawa ruchowa. 

Dzieci poruszają się w rytm słyszanej muzyki, na ciszę przystają w bezruchu, następnie 

prowadząca (np. mama) wypowiada znane zwroty z wybranych bajek a dzieci odgadują  

z jakiej to bajki np.: 

- Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? 

- Ja nie jestem zwykłym kotem, zaraz się przekonasz o tym! 

- Na balu zgubiła pantofelek, a potem szczęścia spotkało ją wiele. 

- Uwolniona, zapluskała złocistym ogonem, rybaka uszczęśliwiła, lecz nie jego żonę. 

- Chłopiec i dziewczynka w lesie się zgubili, ale Babę Jagę łatwo przechytrzyli. 

 

Już od wielu lat obchodzony jest Światowy Dzień Książki, który ma na celu 

propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Zdarza się jednak, że nasi 

najmłodsi czytelnicy nie umieją właściwie obchodzić się z książkami, zatem warto z nimi 

jak najszybciej ustalić pewne zasady…
 

  

 

5. ,, Zasady korzystania z książek” – prezentacja multimedialna. 

Link do prezentacji multimedialnaej:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-

Z-KSI%C4%84%C5%BBEK-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci.ppt 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSI%C4%84%C5%BBEK-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci.ppt
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/02/ZASADY-KORZYSTANIA-Z-KSI%C4%84%C5%BBEK-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci.ppt


6. „O zmęczonej książce z bajkami” – poproś rodziców o przeczytanie bajki. Opowiedz,  

o czym była bajka? Narysuj lub namaluj ilustrację do tej lub innej bajki. 

 
 

 

Bajka „O zmęczonej książce z bajkami” 

Była raz sobie baaardzo zmęczona książka z bajkami.  Najchętniej wsunęłaby się pod 

kołderkę i zasnęła twardym, zdrowym snem aż do rana, ale dzieci nie miały jeszcze ochoty na 

sen i żądały, by książka nadal je zabawiała. 

- Pokaż nam smoka, który zieje ogniem po same chmury! Chcemy śpiącą królewnę i całą 

armię krasnoludków, i morze z piratami, i Babę Jagę w chatce na kurzej łapce! – wołały jedno 

przez drugie i na wyścigi przewracały kartki, gniotąc je, a nawet rozdzierając. 

Wszyscy bohaterowie książki ziewali już tak mocno, że ledwie patrzyli na oczy, więc bajki 

wcale nie toczyły się tak, jak powinny. 

Baba Jaga wleciała na drzewo i nabiła sobie guza. Rozpłakała się straszliwie i zbudziła śpiącą 

królewnę, jeszcze zanim dotarł do niej królewicz. Zmęczone krasnoludki zaryglowały  

w swojej chatce drzwi, zaciągnęły zasłonki i tyle je widziano.  A sennemu smokowi w czasie 

ziewania wpadła do paszczy równie śpiąca, a do tego mokra złota rybka i nie było mowy  

o jakimkolwiek zianiu ogniem. 

- Dziwne te bajki  – odezwał się najstarszy z chłopców  

- Nigdy takich nie czytałem. 

- Ani ja – potwierdziła jego młodsza siostra.  

- Może powinniśmy im trochę podokuczać, żeby przyszły do siebie? 

Tego było książce za wiele. Zamknęła się z hukiem, wyrwała z rąk małych dręczycieli  

i wyfrunęła przez otwarte okno. 

Chwilę szybowała pod ciemnym niebem, w końcu wypatrzyła niewielką ulicę, po której 

wolno toczyło się małe auto. Ostatkiem sił opadła na jego dach. 



Kierowca auta naturalnie usłyszał, że coś wylądowało mu nad głową, zjechał więc do 

krawężnika i wysiadł zobaczyć co się dzieje. 

- Książki spadają z nieba zamiast gwiazd? – zdziwił się w pierwszej chwili i nawet zadarł do 

góry głowę, żeby sprawdzić, czy na jednej się skończy. 

Niczego tam więcej nie dostrzegł, za to od razu zauważył, że książka z dachu musiała ostatnio 

sporo przejść.  Miała pogiętą okładkę, kilka stron było przedartych na pół i wisiało na 

ostatnich zawiasach, i w ogóle sprawiała wrażenie, jakby była chora i wyczerpana.  

Kierowca auta był tatusiem pewnej małej dziewczynki i wiedział co nieco o książkach  

z bajkami. Nie zwlekając dłużej delikatnie zawinął ją w koc, schował za poły płaszcza i ruszył 

do domu. 

Czym i jak dokładnie leczył książkę przez pół nocy, nigdy się nie dowiemy, ale następnego 

ranka książka wyglądała prawie jak nowa! Tydzień później tata podarował ją swojej córeczce 

na urodziny. 

I tak kończy się bajka o baaardzo zmęczonej książce z bajkami, gdyż nasza bohaterka nigdy 

więcej nie miała powodów, by być zmęczona. 

Córeczka pana kierowcy wiedziała, że książkom jak ludziom należy się szacunek i że lubią, 

jeśli się je traktuje poważnie. Dlatego delikatnie przewracała w niej kartki, a po czytaniu 

odkładała na półkę, żeby bajki mogły odpocząć. Żeby Baba Jaga nie musiała więcej leczyć 

bolesnych guzów, smok ział pięknym pomarańczowym ogniem, a krasnoludki miały siłę 

sprzątać bajkowy las wesoło przy tym śpiewając. 

 

7. „Bajkowe postacie”- zabawa ruchowa. 

 Podczas muzyki swobodnie tańczcie, w przerwie zamieniajcie się w postać z bajki: 

- Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do koszyczka; 

- Wilk skrada się na palcach; 

- Baba Jaga lata na miotle; 

- Jaś i Małgosia idą przez las podskakując; 

- Kot w butach przeciąga się;      

- Dziewczynka z zapałkami trzęsie się z zimna. 

 

 

8. „Kim jestem i z jakiej bajki pochodzę?” – rozwiązywanie zagadek. 

 

Zagadki pobudzają wyobraźnię, uwagę, koncentrację, rozwijają pamięć, orientację. Ponieważ 

dzieci muszą odnajdywać rozwiązania, jest to dla nich wyzwanie, którego chętnie się 

podejmują. Każdy sukces to wzmocniona pewność siebie i świetna motywacja. 

 
                                                          

Zagadka o Aladynie 

Gdy potarł lampę zakurzoną, 

od razu miał rzecz wymarzoną. 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Aladynie-127


Zagadka o czarownicy 

Jaka osoba z dawnych bajek, 

na miotle w podróż się udaje? 

Zagadka o Śpiącej Królewnie 

Każda królewna, a tym bardziej ona. 

Winna uważać na wrzeciona. 

 

Zagadka o Kopciuszku 

Jaka to dziewczynka 

ma roboty wiele, 

a na pięknym balu 

gubi pantofelek? 

Zagadka o Calineczce 

Tylko cal wysokości 

miała ta dzieweczka. 

Dlatego też jej imię 

brzmiało … . 

Zagadka o Czerwonym Kapturku 

Czerwony kubraczek, 

czerwona czapeczka, 

przez las do babci 

idzie panieneczka. 

Zagadka o Kocie W Butach 

Łatwo mnie poznacie, 

gdy wspomnicie bajkę. 

Chodziłem tam w butach, 

i paliłem fajkę. 

Zagadka o Złotej Rybce 

Uwolniona, zapluskała 

złocistym ogonem, 

rybaka uszczęśliwiła, 

lecz nie jego żonę. 

Zagadka o wilku 

Jakie zwierzę z bajek 

ma takie zwyczaje, 

że chce połknąć wnuczkę, 

więc babcię udaje? 

Zagadka o syrenkach 

Bajkowe panienki, 

nie lubią sukienki, 

wszystkie wolą rybi ogon 

i dlatego pływać mogą. 

Zagadka o Pinokiu 

Chłopiec z bajki znany, 

z drewna wystrugany. 

Kiedy kłamał w głos 

strasznie rósł mu nos. 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-czarownicy-132
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-%C5%9Api%C4%85cej+Kr%C3%B3lewnie-166
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Kopciuszku-287
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Calineczce-300
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Czerwonym+Kapturku-405
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Kocie+W+Butach-450
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Z%C5%82otej+Rybce-499
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wilku-548
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-syrenkach-563
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-Pinokiu-601


 

 

9. „Jak powstaje książka?” - zapoznanie dzieci z etapami powstawania książek. 

W oparciu o przeczytany tekst porozmawiaj z dzieckiem o tym, w jaki sposób powstaje 

książka? 

 

„Jak powstaje książka?” 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają 

i jaką drogę do nas przemierzają. 

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, 

to jest już dobry początek. 

Wszystko dokładnie zapisuje, 

a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

Potem wystarczy dokładnie pomysły 

na komputerze przepisać. 

Ale na tym nie koniec, 

musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami 

dzieło swe pisarz dopracowuje, 

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. 

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, 

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… 



Recenzent poprawki nanosi sprawnie, 

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. 

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. 

W wielkiej drukarni 

maszyny rozpoczynają drukowanie 

i tak tysiące książek powstanie, 

które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. 

W księgarni książkę możemy zakupić, 

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. 

Lecz gdy ją już przeczytamy, 

to w kąt nie rzucamy, 

ale na półkę ładnie odkładamy. 

 

10. „Pippi Pończoszanką i Scooby” - zabawa ruchowa. 

Pamiętajmy , jak ważna dla rozwoju dziecka jest aktywność fizyczna , ruch , jak i zabawa na 

świeżym powietrzu. 

Link do zabawy ruchowej:  

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c 

 
11. „Zakładka do książki” – praca techniczna. 

Wykonaj z pomocą rodziców zakładkę do książki wg wzoru lub wg własnego pomysłu. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c


Pamiętaj!!! 

Po pracy należy dokładnie umyć ręce, rób to wiele razy dziennie, zwłaszcza przed 

jedzeniem i po wyjściu z toalety. 

 

12. Poukładaj swoje książeczki na półce. 

Jesteśmy pewne, że każdemu się to uda. Dbaj  też o porządek w swoim pokoju, po zabawie 

zawsze odkładaj zabawki na miejsce. Powodzenia! 

 

    

 

13. Taniec „Zygzak” – zatańcz wspólnie z domownikami, na pewno humor wszystkim 

się poprawi. 

Link do tańca „Zygzak”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Zdjęcia i filmiki, na których dzieci wykonują  proponowane przez nas aktywności, 

prosimy zamieszczać w grupie „Jagódki” na facebooku. Prace prosimy gromadzić  

w teczce. W każdy poniedziałek zamieszczamy propozycje aktywności dla dzieci na dany 

tydzień, w piątki zamieszczamy na stronie internetowej Jagódek zdjęcia z danego 

tygodnia przesłane przez rodziców. Filmiki będą zamieszczone w późniejszym terminie.    

Zachęcamy do chwalenia się swoimi wytworami.  

Pozdrawiamy.   

 

Kolorowanki i inne zadania dla dzieci (patrz niżej!) 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw






 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ćwiczenia grafomotoryczne 

 



 



 Ćwiczenie  analizy i syntezy wzrokowej  

Znajdź taką samą piłkę, jak po lewej stronie  

 

 



 

Ćwiczenie  analizy i syntezy wzrokowej 

Znajdź taką samą koronę, jak po lewej stronie 

 


