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Hej, Hej, przedszkolaki!!!  

Witamy Was  

w piątkowy poranek!!! 

 

 

 

 

No to startujemy z porcją „książkowych zadań” 

 

1.„Po co nam książki?” –  zastanówcie się przez chwilę i powiedzcie rodzicowi czy i dlaczego  

potrzebne Wam są książki. Pamiętajcie, że nie odpowiadacie  jednym słowem, tylko staracie się ładnie 

budować zdania w dłuższych wypowiedziach. 

 
PYTANIA POMOCNICZE DLA RODZICA : 

 Do czego potrzebne ci są książki? (do oglądania, do czytania, do zdobywania wiedzy, do zasypiania, do odpoczynku, do robienia zadań) 

 Kiedy sięgasz po książki? (kiedy nam się nudzi, w przedszkolu, po obiedzie, przed snem) 

 Skąd w naszym  domu mamy  książki? (z biblioteki, z księgarni, prezent od rodziców/dziadków) 

 Czym się różni biblioteka od księgarni? (w bibliotece wypożyczamy i oddajemy książki, w księgarni kupujemy nowe) 
 

 

 

2. „Książka – czym jest dla nas”- posłuchajcie wierszyka, który przeczyta Wam rodzic. Możecie 

nauczyć się go na pamięć, pochwalicie się kiedy wrócimy do przedszkola 

 

 

 

 

 
W książkach jest wiedza, bajki, 

wiersze, baśnie i opowiadania. 

Chcesz je poznać?  Nic trudnego - 

siadaj szybko do czytania. 

W książkach wiedza jest ukryta, 

ten jest mądry - kto wciąż czyta. 

Zapamiętaj!!! 

 

W  wolnej chwili książka życie Ci umili. 
 

 

  



  

3. „Czy wiesz, że…”- książki nie zawsze wyglądały jak te współczesne. Pierwsze teksty pisano na 

glinianych, potem na drewnianych tabliczkach albo kawałkach skór. Następnie pojawił się papirus - coś  

jak teraźniejszy papier tylko bardzo cieniutki. 

 

 
 

4. „Badacze książek” – a teraz kochani zamieniamy się  w badaczy książek.  

Do tej zabawy potrzebujecie 6 ulubionych książek z waszej półki, linijki lub centymetra 

( albo kawałek wstążki, sznurówkę, tasiemkę), wagi kuchennej oraz „sokolego” oka   
 

A kto to jest BADACZ? -  jest to osoba, która chce się o czymś jak najwięcej dowiedzieć i na różne        

                                             sposoby to sprawdza. 

 

 A teraz za pomocą przygotowanych narzędzi sprawdźcie : 

 która książka jest  najwyższa, a która najniższa, 

 która książka jest  najcięższa, a która najlżejsza, 

 która książka jest  najgrubsza, a która najcieńsza, 

 czy największa książka zawsze jest najcięższa? 

 czy każda z Twoich książek  jest tak samo „zbudowana” jak ta na poniższym obrazku? 

 

Przeczytajcie samodzielnie z jakich części składa się książka. 

 



5. „Równowaga książkowa”- zabawa ruchowa. 

Posłuchajcie najpierw piosenki ”Bajkowy krawiec”(link do piosenki poniżej), możecie klaskać do rytmu, 

tupać nogami lub uderzać dłońmi o uda. Teraz połóżcie równiutko wybraną książkę na głowie i 

poruszajcie się po pokoju w rytmie ponownie włączonej piosenki. Możecie wykonywać dowolne ruchy, 

ale tak by książka nie spadła na podłogę.  Udało się ?!  

 

Kliknij w link- >>  https://www.youtube.com/watch?v=PCXOqBYytuE&t= 

 

 

 

 

6. „Prawda czy fałsz? – wiecie już bardzo dużo o książkach, więc czas sprawdzić ile zapamiętaliście. 

Rodzic będzie czytał Wam zdania (zamieszczone poniżej), a wy postarajcie się rozszyfrować, które z nich są 

prawdziwe. Ustalamy, że gdy usłyszycie zdanie, które uważacie za prawdziwe to klaszczecie, a jeśli 

uważacie, że jest fałszywe to pokazujecie kciuk w dół. Za każdą poprawną reakcję przyznajcie sobie 

punkt.  

Ile udało się Wam zdobyć? 

PYTANIA QUIZOWE : 

 Książkę wymyśla reżyser. 

 Obrazki w książce nazywa się ilustracjami. 

 Każda książka ma okładkę, kartki, strony. 

 W drukarni można wypożyczyć książki. 

 Nie trzeba zwracać książki do biblioteki. 

 Książki kupujemy w księgarni. 

 W bibliotece i księgarni książki są ustawiane obojętne w jakim miejscu. 

 Książki są pisane na komputerze lub ręcznie. 

 Pisarz wykonuje ilustracje do książek. 

 Każdy powinien dbać o książki 

https://www.youtube.com/watch?v=PCXOqBYytuE&t=


7.  „ Jak to z książką było…” – no to kochani sprawdzamy dalej ile pamiętacie. 

 Możecie to zadanie wydrukować, wyciąć kolorowe napisy i po przeczytaniu zagadek wkleić we właściwe 

miejsca. Możecie też wszystko pięknie przeczytać i tylko powiedzieć rodzicowi, który napis jest 

rozwiązaniem poszczególnych zagadek. No to start!!! 

 

8. „Jump, jump – zumba dla dzieci” - teraz zapraszamy Was do rodzinnego skakania.  

Przygotujcie miejsce w pokoju i zaczynamy …. 

Kliknij w link >> https://www.youtube.com/watch?v=6VN_rVJ9pTY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6VN_rVJ9pTY


9. „Bystrzaki w akcji” – do tego zadania musicie użyć Waszego „sokolego” wzroku oraz 

umiejętności ładnego wypowiadania się. 

 



10. „Prośba książeczki”- przeczytajcie uważnie tekst ( samodzielnie lub z pomocą rodzica) i 

policzcie ile jest w nim zdań. Pamiętajcie, że każde zdanie zaczyna się wielką literą i kończy kropką. 

Opowiedzcie własnymi słowami o co prosi książeczka swoich użytkowników.  

 

 

 



 Dla chętnych i pracowitych przedszkolaków mamy jeszcze 

kilka zadań do zrobienia dostępnych w załączniku. 

 

A TU JESZCZE COŚ DO POCZYTANIA DLA RODZICÓW  

 

KOCHANI !!! TO JUŻ WSZYSTKO DLA WAS NA DZISIAJ 

Mamy nadzieję, że chociaż troszkę się Wam podobało 

Do zobaczenia w poniedziałek. Życzymy Wam wspaniałego weekendu!!! 


