
ZESTAW AKTYWNOŚCI 
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców

Temat kompleksowy:  Książka moim przyjacielem
poniedziałek -  12 kwietnia

Fizyczny obszar rozwoju dziecka: – czynności higieniczne -przy piosence „Mydło 
wszystko umyje’’
 https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Omiń książkę”  -Rodzic rozkłada 
na podłodze książki, a dziecko ma za zadanie  poruszać się na czworaka i je omijać.

Ćwiczenia równowagi –„Książka”- dziecko kładzie książkę na głowie  i maszeruje 
tak, aby książka nie spadła.

https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M


Zabawa ruchowa rzutna ”Jak najbliżej książki”- kładziemy książkę na podłodze, a 
dziecko ma rzucić woreczkiem lub innym przedmiotem jak najbliżej książki.

Nadzorowanie etapów mycia rąk przy piosence.

Czy pamiętacie o myciu rączek? 

Prawidłowe mycie rąk powinno trwać nie krócej niż 30 sekund. Obejrzyjcie filmik i

zaśpiewajcie piosenkę.

https://youtu.be/IhHUMTQ5kOc 

Zabawy na powietrzu

Pobyt na powietrzu też jest ważny. W ciągu dnia zachęcamy do dowolnej aktywności

ruchowej dzieci na dworze

 Czas bajki i odpoczynku: 

W ciągu  każdego  dnia  zachęcamy  do  wspólnej  chwiliodpoczynku  i  relaksu  przy

muzyce relaksacyjnej, czytanej przez Rodzica bajce. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:– rozróżnianie emocji przyjemnych i 
nieprzyjemnych.

Społeczny obszar rozwoju dziecka – poznawanie wartości czytania, wdrażanie do 
szanowania książek.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 
Od książki kilka słów 
1. Jak powstaje książka? – filmik edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


2. Zasady dobrego czytelnika.

Rozmowa z dzieckiem na temat  zasad dobrego traktowania książki.
3. Zabawa „Bajkowa zgadywanka” przeczytaj dziecku wiersz i poproś, aby 
dopowiadało rymy, które są jednocześnie rozwiązaniem zagadek.

D. Gellner 
”Bajkowa zgadywanka”
Jeździ kareta po świecie
A kto jest w tej karecie?

Przy oknie, z lewej strony
Kapturek. Jaki?...

Dalej na stercie poduszek
Malutki Tomcio…

Spoza wielkiego kosza
Śmieją się Jaś i…

Uwaga! Oj, uwaga!
To przecież Baba…



Koło lalki i misia
Stoi Sierotka ….

Pomiędzy walizkami
Dziewczynka z ….

A tam, gdzie największy tłok,
Zgrzyta zębami…

Ciekawe, czy już wiecie,
Ko ukrył się w karecie?

Następnie opowiadaj dziecku własnymi słowami o jakiejś postaci z bajki np. Bardzo 
chciała być najpiękniejsza, ciągle o tym myślała, każdego dnia o to, czy jest ktoś od 
niej ładniejszy swoje zwierciadło pytała. A dziecko niech odgadnie o kim mowa, 
następnie dziecko może opowiadać.
4.  Zabawa „Jaki to bohater” przygotuj narysowane czerwone serduszko i czarne 
kółko. Mówisz dziecku nazwę bohatera np. Kot w butach, a dziecko gdy rozpoznaje 
w nim pozytywnego bohatera podnosi serce, jak negatywnego podnosi czarne kółko.
Zacznijcie od rozmowy co to znaczy pozytywny i negatywny.
5 . Zabawa plastyczna „Zakładka do książki”- wyjaśnij dziecku, co to jest i do 
czego służy .
Przygotujcie  kolorowy  papier,  nożyczki,  klej  i  wykonajcie  wspólnie  zakładkę  do
książki według własnego pomysłu.


