
Hej, hej, witamy Was kochane nasze Przedszkolaki! 

Przywitajmy się wesoło… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

Jeśli chcecie się dowiedzieć o czym będziemy rozmawiać na zajęciach rozwiążcie 

najpierw zagadkę… 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści. 

W zbliżającą się sobotę – 8 maja swoje święto będą obchodzić biblioteki 

i bibliotekarze, zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia naszej biblioteki przy ul. Jasnej, 

panie na pewno ucieszą się z Waszych odwiedzin. 

Zabawa ruchowa - „Książki” – połóżcie się proszę na dywanie z przykurczonymi nogami, gdy 

Rodzic powie: „książki się otwierają!”, kładziecie się na wznak, wyciągając na boki 

wyprostowane ręce i nogi, na hasło: „książki się zamykają!” – powracacie do pozycji 

wyjściowej. Kiedy Rodzic powie: „książki stoją na regale!” przechodzicie do stania na 

baczność. Zabawę powtarzamy tak, by każde hasło pojawiło się minimum trzykrotnie. Mogą 

one pojawiać się w różnej kolejności. 

Posłuchajcie teraz proszę wiersza B. Formy - „Książka”:  

 

Książka 
 

W książkach bajki, w książkach wiersze, 

baśnie i opowiadania. 

Chcesz je poznać? Nic trudnego – 

nie stroń nigdy od czytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/embed/dvSAoxWiVT4?feature=oembed


W książkach wiedza jest ukryta 

ten jest mądry – kto wciąż czyta. 

Zapamiętaj – w wolnej chwili 

książka życie ci umili. 
 

Odpowiedzcie teraz proszę na pytania:  

    O czym był ten wiersz? (o książkach) 

    Co można znaleźć w książkach? (bajki, wiersze, baśnie, opowiadania) 

    Dlaczego warto czytać książki? (dają wiedzę i umilają życie) 

 

Weźcie proszę do ręki jakąkolwiek książkę i zastanówcie się - „jak zbudowana jest 

książka?”, a to pytania pomocnicze: 

Z czego składa się książka? 

Jak nazywa się jej przednia część? 

Jakie informacje znajdziemy na okładce? 

W jaki sposób książka może być podzielona? 

Jak nazywają się obrazki w książce? 

(prezentujemy dzieciom grzbiet, trzon i okładkę, odczytujemy informacje na okładce książki: 

tytuł, autora książki, wydawnictwo, jeśli jest to spis treści, a obrazki w książce to ilustracje) 

A teraz powtórka: Rodzic pokazuje różne części książki, a dziecko podaje nazwę… 

Spróbujcie opowiedzieć coś na temat Waszej książeczki, jaka jest, o czym jest, jak wygląda, 

policzcie ile ma stron, odszukajcie pierwszą stronę, ostatnią, zabawcie się z Rodzicem 

w szukanie kolorów, (możecie szukać tych kolorów naprzemiennie): - Proszę poszukaj 

w książeczce koloru: czerwonego, zielonego, żółtego, pomarańczowego, fioletowego, 

czarnego, niebieskiego, białego…  

Przyda się nam teraz trochę ruchu… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OV97NwDjewU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OV97NwDjewU
https://www.youtube.com/embed/OV97NwDjewU?feature=oembed


Powiemy sobie teraz jak napisane są bajeczki, odpowiedzcie na pytania… 

• Od jakich słów zazwyczaj rozpoczynają się bajki? (za górami, za lasami, za siedmioma 

dolinami… dawno, dawno temu…) 

• W jakich miejscach często dzieją się bajki? (w lasach, w pałacach, ale i biednych 

chatach) 

• Jacy są w nich bohaterowie? (zwierzęta, królewicze, księżniczki, ich służba, ich 

rodzina, biedni i bogaci) 

• Co niezwykłego dzieje się w bajkach? (czary, zaklęcia, latanie, mówienie przez 

zwierzęta) 

• Jak kończą się bajki? (szczęśliwie) 

• Jakie słowa możemy usłyszeć na ich końcu? (żyli długo i szczęśliwie) 

Bajki zazwyczaj rozpoczynają się od słów: „Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami…”, 

a kończą: „I żyli długo i szczęśliwie”. Występują w nich zarówno postacie realne, jak 

i fantastyczne. Zwierzęta zachowują się jak ludzie, padają zaklęcia, dzieje się magia. Akcja 

toczy się w różnych miejscach, często są to dwory królewskie, ale także lasy czy biedne chaty. 

Występują więc w nich zarówno mieszkańcy dworu, królewicze i królewny, jak i ich służba, 

zwierzęta czy zwykli ludzie. W bajkach zawsze wygrywa dobro. 

Zapraszamy do zabawy „Bohaterowie książek” – poruszamy się tak jak bohaterowie bajek: 

np. Trzy Świnki (chodzą na czworaka, „chrumkając”), Kopciuszek (biegną), Czerwony 

Kapturek (przeskakują z nogi na nogę), Śpiąca Królewna (udają, że śpią), Krasnoludki 

(przemieszczają się, kucając), Złota Rybka (udają pływanie).  

Jeśli macie trochę siły możecie poćwiczyć z książkami… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4 

Dziś się żegnamy, do zobaczenia jutro… pa,pa 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4
https://www.youtube.com/embed/_aN9YpuvLz4?feature=oembed

