
ZESTAW AKTYWNOŚCI 
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców
Temat kompleksowy:  Książka moim przyjacielem

Środa:  14 kwietnia
Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Zabawa ruchowa - Ręce do góry

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-
Ed7s7za7CSmY0DehUZy

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:

„Od rana mam dobry humor” - określa emocje swoje i bliskich, opowiada co robić,
aby  mieć  dobry  humor  oraz  co  robić,  aby  móc  poradzić  sobie  z  negatywnymi
emocjami.

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-Ed7s7za7CSmY0DehUZy
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-Ed7s7za7CSmY0DehUZy


Społeczny obszar rozwoju dziecka:
1. „Mój dom – moje obowiązki, moja odpowiedzialność”- codziennie pomagam

w:
• nakrywaniu do stołu, 
• odnoszeniu naczyń po posiłku,
• sprzataniu swojego pokoju,
• podlewaniu kwiatów,
•  ścieraniu kurzu itp.



 
Pamiętam o stosowaniu magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam itp..

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1. Posłuchajcie piosenki o czytaniu książek, pouczcie się jej fragmentami 

można wykonać układ taneczny według własnego pomysłu.
https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA

2. Okładka do książki  –  praca plastyczna, malowanie farbami lub kredkami,
wyklejanie bibułą, plasteliną itp. Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem i zachęć,
aby wykonało swoją własną książkę, o czym tylko chce…
Dziecko wymyśla tematykę książki i projektuje dzisiaj do niej okładkę.  

https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA


Poniżej inspiracja:

3. Poznaję literę „Sz,  sz” – dziecko podaje  różne wyrazy rozpoczynające się
głoską/literą  sz.  –  szary,  sznur,  szum,  szyk,  szkło,  szyba,  szycie,  szalik,
szampon, szczęście, szachy. Następnie te wyrazy głoskuje i sylabizuje. 

4. Litera Sz, sz – ćwiczenie umiejętności pisania – karta pracy poniżej.



Pięciolatki:

„MOJE BAJKI” B. SZELĄGOWSKA 

Gdy wieczór nadchodzi, z książkami się witam. 



Siadam cichutko, a mama mi czyta. 

I czyta mi bajki o dzielnych rycerzach, s

mokach, czarownicach i zaklętych wieżach. 

O śpiącej królewnie i o rybce złotej, 

i o tym, jak młynarz przyjaźnił się z kotem. 

Choć jestem przy mamie, to mi się wydaje, 

że widzę naprawdę te postacie z bajek. 

PYTANIA: 

• Czy lubicie czytać książki wieczorem? 

• Macie jakieś swoje ulubione bajki/baśnie? 

• Kto czyta Wam bajki? 

• Kto w wierszu czytał bajki na dobranoc? 

• Czy wiecie jakie bajki wystąpiły w wierszu? Potraficie podać ich tytuły? 

•  Jak  myślicie  czy  świat  przedstawiany  w  bajkach  istnieje  naprawdę?

Dlaczego? 

• Czy bajki i baśnie mogą nas czegoś uczyć? Podajcie przykład. 

Teraz potrzebuje waszej pomocy, bo pewien zły czarnoksiężnik pozamieniał

tytuły bajek w moich książkach. Czy potraficie podać ich prawdziwe tytuły?

"Cudowny Kapturek"

 "Janek i Gosia"

 "Gapciusek" 

"Kot w bucie" 

"O rybaku i rudej rybce"

 Dobra robota! 

Powiedźcie  mi  czy lubicie  rozwiązywać zagadki?  Myślę,  że na pewno tak!

Poproście rodziców o pomoc, wejdźcie na stronę, do której link znajdziecie

poniżej i spróbujcie rozwiązać zagadki. Waszym zadaniem jest po przeczytaniu

zagadki wskazać i zaznaczyć odpowiednią postać z bajki. Jestem ciekawa jak



sobie poradzicie. Powodzenia! 

https://wordwall.net/pl/resource/2663813/z-jakiej-bajki-s%C4%85-postacie-

zzagadki 

Na  koniec   krótki  quiz  na  temat  bajek.  Poproście  rodzica  o  przeczytanie

pytania, a wy wskażcie prawidłową odpowiedź. Quiz znajdziecie wchodząc w

link: 

https://wordwall.net/pl/resource/10667269/polski/bajki 

Jeśli  jeszcze  macie  chęć  na  zabawę  z  bajkami  to  zapraszam  Was  do

odwiedzenia tej strony:

 https://www.slideshare.net/EwaB/zagadki-bajki 


