
Propozycje aktywności dla dzieci  
Temat „Tajemnice książek” 

 

 

 

ABC PRZEDSZKOLAKA  
STARAM SIĘ PAMIĘTAĆ, ŻE: 

 

 DBAM O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK; 

 JESTEM MIŁY, UPRZEJMY I GRZECZNY; 

 DBAM O HIGIENĘ OSOBISTĄ – STRANNIE MYJĘ RĘCE, ZĘBY I CAŁE CIAŁO; 

 UNIKAM HAŁAŚLIWYCH ZACHOWAŃ; 

 NIE BIEGAM, NIE STWARZAM ZAGROŻENIA DLA INNYCH I SIEBIE; 

 NIE SPRAWIAM PRZYKROŚCI INNYM; 

 STARAM SIĘ BAWIĆ W CISZY – PAMIĘTAM O TYM ŻE INNI PRACUJĄ; 

 UWAŻNIE SŁUCHAM DOROSŁYCH I KOLEGÓW; 

 POMAGAM INNYM; 

 JESTEM OSTROŻNY; 

 

 

 



1. Zapoznajcie się z etapami powstania książki. Pomoże Wam w tym wierszyk i ilustracje, 

które znajdziecie poniżej. Jeśli wolice obejrzeć  film to również mamy propozycję. 

Jak powstaje książka ilustrowana? – prezentacja filmu 

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

 

 

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


 

 

 



 

 



 

 

 



2. Rozwiązanie zagadek: 
„Choć nie ma zamka ani kluczyka 
Często otwierasz ją i zamykasz. 
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 
wierszyków , bajek i opowieści”- książka 

                                                                           Nietrudna to zagadka 
Pierwsza karta książki to… - okładka 

 
Każda książka, żeby była rozpoznana 
Musi być podpisana. 
Jak nazywają się słowa, 
W których się cała książka chowa? - tytuł 
                                                                                                Jak się ten człowiek nazywa, 

Co na okładce swojej książki bywa? - autor 
 

Często w książkach obrazki się chowają, 
A ludzie, co je malują - jak się nazywają? - ilustratorzy 

 
3. Po odgadnięciu zagadek dziecko wybiera ulubione książki ze swojej biblioteczki.                        

Wspólne oglądanie książek rodzicami i odpowiadanie na pytania. 
Pytania:  
- Czym różnią się od siebie te książeczki?  
- Czy są tej samej wielkości? 
- Czy są tej samej grubości? 
-Czy mają takie same kolory? 
- Co można znaleźć w książkach? 
- Gdzie możemy kupić książkę? 
- Gdzie możemy wypożyczyć książkę? 
- W jaki sposób dbamy o nasze książki żeby ich nie zniszczyć? 
 

4. Praca plastyczna „Moja książeczka” 

Przetnij kartę na 4 części, brzegi sklej klejem tak aby powstała książeczka. 

Teraz możesz narysować ilustrację do swojej ulubionej bajki lub wymyśleć swoją własną. 

Pomysłów na pewno Wam nie zabraknie! 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne: 

 „Tajemnicza książka”- zabawy ruchowe do ulubionej muzyki z książką na głowie z elementami 
chodu, tańca, doskonaląca umiejętność równowagi. 

 „Książkę mam” – poszukiwanie książek pochowanych w różnych miejscach w domu. 

 Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa ramiona…” 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


6. Połącz w pary takie same książki. Zwróć uwagę na kształt, kolor i rozmiar książek  

 
 

 

 

 



7. Ćwiczenie twórcze 
Dawno, dawno temu....  -  snujemy bajkę 

Rodzic zaczyna historię ulubionej bajki dziecka, po czym rzuca włóczkę do dziecka –  dziecko 
do rodzeństwa bądź rodzica i wspólnie tworzą dalszą część bajki . 

W efekcie czego tworzy się pajęczyna i bajka. 
 

8. MAŁA CZY DUŻA? – zabawa matematyczna 
Do tej zabawy będziecie potrzebować kilku książek w różnych rozmiarach. Zadaniem dziecka 

jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej. 
 

9. Przygotuj rączki do pracy, aby je rozgrzać pobaw się w zabawy paluszkowe. Po takiej 

rozgrzewce praca na pewno pójdzie dużo sprawniej i bez żadnych problemów. 

 

 

 
 



10. Pokoloruj obrazek 
Wytnij po zaznaczonych liniach 

Ułóż puzzle i naklej je w odpowiedniej kolejności na kartonie 
Nadaj tytuł bajce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Zadania matematyczne 

 Policz książki na każdej półce i narysuj w kratce obok tyle kresek ile jest na niej 

książek. 

 Dorysuj dwie książki na wybranej przez siebie półce. 

 Pokoloruj na czerwono tę półkę na której jest najwięcej książek , a na zielono tę na 

której jest najmniej 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

12. Pokoloruj rysunek 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

13. Przypomnijcie sobie piosenkę „Mądra rzeka”, którą poznaliśmy w przedszkolu. 

 

http://www.babciagrunia.pl/index.php/pobierz-piosenk/73-nowe-wersje-piosenki-madra-rzeka) 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.babciagrunia.pl/index.php/pobierz-piosenk/73-nowe-wersje-piosenki-madra-rzeka


 

14. Wysłuchanie listu książeczki do dziecka 
Drogie dziecko! 

Piszę do Ciebie, bo tylko Ty możesz mi pomóc! Złośliwy czarnoksiężnik zrobił psikusa – ukrył 
postacie z bajek w pewnym domku. Jeśli odgadniesz wszystkie zagadki, dowiesz się kto mieszka                                      
w tym domku. Wiem, że sobie poradzisz i tym samym uwolnisz mieszkańców tego niezwykłego 
domu. Trzymam za Ciebie kciuki! 

Wasza przyjaciółka Książeczka  
Zagadki: 
 

1. Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka.  
Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka.  

Czerwony Kapturek 
2. Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie.  

Sprytem wiedźmę przechytrzyli w piernikowej chacie.  
Jaś i Małgosia 

3. Jak inne zwierzęta cztery łapy ma,  
lecz tylko na tylnych buty ma dwa.  
Choć czasem mruczy, to myszy nie goni,  
kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. 

Kot w butach 
4. W łupince orzecha wygodnie sypiała,  

w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała.  
A choć najmniejszą dziewczynką była,  
od dużych kłopotów się nie ochroniła. 

Calineczka 
5. Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos,  

lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu nos.  
Pinokio 

 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy owocnej pracy 

 


