
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM 

 
1. Posłuchaj zagadki: 

Ma okładkę kolorową, 

w środku kartki z obrazkami. 

Oraz bajki, które mama 

tobie czyta wieczorami.                      /książka/ 

Brawo!!! To właśnie o nich będziemy rozmawiać w tym tygodniu. 

 

2. Przeglądanie książek w domowej bibliotece. 

- rozmowa na temat różnorodnych rodzajów książek: 

przyrodnicze, historyczne, fantastyczne, naukowe, słowniki, bajki itp. 

- budzenie zaciekawienia książką 

- przeczytanie całej( np. bajki) lub fragmentów wybranej książki 

 

3. Posłuchajcie wiersza pt.: „Książka moim przyjacielem” – Dorota Kossakowska  

 

Każdy ma przyjaciela, z którym lubi się bawić.  

Kiedy przyjaciel jest smutny, nie można go zostawić.  

Mój przyjaciel jest ze mną, codziennie o każdej porze.  

Gdy potrzebuje pomocy, on mi zawsze pomoże.  

Mój przyjaciel to książka, w której są różne przygody.  

O misiu, który jadł miodek, o żabce co skacze do wody. 

 Jest też księżniczka i rycerz, co walczy dzielnie ze smokiem.  

Jest i czarodziej co umie przez rzekę przejść jednym krokiem. 

 Z książką nie nudzę się nigdy, z nią jest zawsze ciekawie. 

 Ona pomaga w nauce oraz wesołej zabawie. 

 

Rozmowa na temat wiersza:  

• Jaki przyjaciel jest z nami o każdej porze? 

•   Co możemy dowiedzieć się z książki? 

•  W czym pomaga książka? 

•  Jak należy dbać o książki? 

 

4. Zabawa matematyczna „Książeczki z naszej półeczki” 

Wybieramy różne książki z półki różniące się wielkością, grubością: 

– porównujemy z dzieckiem te książki ze względu na wielkość, grubość, używamy zwrotów, 

gruba, cienka, wysoka, niska, niższa 

Pytania pomocnicze: 

-Czym różnią się od siebie książeczki? 

 -Czy są tej samej wielkości? 

-Czy są tej samej grubości? 

-Czy mają takie same kolory? 

-Gdzie możemy kupić książkę? 



-Gdzie możemy wypożyczyć książkę 

– W jaki sposób dbamy o nasze książki, żeby ich nie zniszczyć? 

Przeliczamy książki zgodnie z możliwościami dziecka. 

 

5.  „Zaczarowane pudełko – postaci z bajek” – zabawa naśladowcza. 

Rodzic zaprasza dziecko do naśladowania ruchem postaci z bajki o Czerwonym Kapturku. Każde 

polecenie poprzedza zwrotem: Otwieram zaczarowane pudełko, a z niego wychodzi… (np. wilk, 

babcia, Czerwony Kapturek, myśliwy). Dziecko przestaje naśladować postać, gdy rodzic 

wypowie: Zamykam zaczarowane pudełko. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając postać 

lub bajkę 

 

6. Zakładka do książki - praca plastyczna 

Potrzebne będą:  

• szablon wydrukowany na sztywnej kartce (wzory, które wykonałam to żabka, świnka i 

kocurek, ale na ich podstawie można zrobić każde inne zwierzątko) 

• nożyczki 

• nożyczki do paznokci lub nożyk do papieru 

• długopis 

• klej 

• czarny marker 



 
Wycinamy szablon wybranego zwierzątka i markerem dorysowujemy szczegóły np. oczy, nosek, 

wąsy, pyszczek. W przypadku świnki, wycinamy dodatkowo z szablonu ryjek, wycinamy, 

uwzględniając dziurki od nosa, a następnie doklejamy w odpowiednim miejscu. Nożyczkami do 

paznokci bądź nożykiem do papieru rozcinamy papier wzdłuż konturu ust zwierzątka. U świnki 

nacinamy kontur u dołu ryjka mniej więcej do połowy. Inna możliwość - zamiast pyszczka 

możemy naciąć spód łapek – zwierzątka będą wyglądały jakby zwisały trzymając się łapkami 

naszej książki. Wycinamy łapki zwierzaka, przyklejamy je do zakładki i zakładka gotowa. 

Porozmawiajcie na temat roli zakładki oraz o tym jak należy dbać o książki. 

 

7. Obejrzenie filmu: „Jak powstaje książka” 

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

- zapoznanie z etapami powstawania książki. 

 

8. Piosenka tygodnia “Jestem książką” 

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg 

  

Witam cię kartek szelestem, 

Tytułem na pierwszej stronie, 

Bo po to przecież tu jestem, 

Żebyś mnie ujął w swe dłonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg


Ref: Jestem książką 

Mam tytuł i autora. 

Jestem książką 

Czytania przyszła pora. (bis) 

Kiedy ci smutno będzie, 

w łóżeczku będziesz chory; 

Ja z tobą pójdę wszędzie, 

Poprzez zimowe wieczory. 

Ref: Jestem książką... 

Wędrować po każdej kartce 

Nigdy ci się nie znudzi! 

Bo bardzo są ciekawe 

Przygody nieznanych ludzi. 

Ref: Jestem książką…. 

  

Rozmowa na temat piosenki: 

- Co nas wita szelestem kartek? 

- Co posiada każda książka? 

- Czego możemy dowiedzieć się z książek? 

 

9. Rozmowa na temat: „Co to jest strona tytułowa i co powinno się na niej znajdować?” 

Na kartce papieru dziecko według własnego pomysłu rysuje stronę tytułową do swojej ulubionej 

bajki. Można zaproponować dziecku zaprojektowanie własnej książki       (zadanie dla 

chętnych). 

 

10. Zagadki - “Jaka to bajka?” 

  

„Pewnego dnia w pałacu królewskim miał odbyć się bal, na którym młody książę miał mieć 

sposobność do poznania kandydatki na żonę. Złe siostry oczywiście wybierały się na zabawę, 

mając nadzieję, że któraś z nich oczaruje bogatego panicza. Macocha pozwoliła dziewczynce 

pójść, lecz dopiero, gdy ta oddzieli wszystkie ziarnka maku od ziaren soczewicy zmieszanych 

w jednym naczyniu. Gdy dziewczyna uporała się z zadaniem dzięki pomocy ptaków, okazało 

się, że na przeszkodzie wybrania się na bal stanął jeszcze bark odpowiedniego stroju. Ten 

problem rozwiązała wróżka – jej matka chrzestna, która nie tylko obdarowała ją przepiękną 

suknią, ale i karocą wyczarowaną z dyni. Jednak dziewczynka musiał wrócić przed północą, 

kiedy to miał prysnąć czar zaklęć.”                                     

(“Kopciuszek”) 

  

„Pewnego dnia mama zaopatrzyła córkę w koszyk pełen smakołyków i wysłała do chatki 

babci, która akurat leżała chora. Dziewczynka wędrowała przez las, który musiała pokonać, 

by znaleźć się w domu babci, gdy spotkała wilka. Zwierz wypytał nieświadomą zagrożenia 

dziewczynkę o to dokąd idzie i jak tam dotrzeć. Aby zyskać na czasie, zwrócił jej uwagę na 

polankę pokrytą kwiatami. Dziewczynka pomyślała, że skoro ma jeszcze dużo czasu, może 

nazbierać bukiecik kwiatów dla babci. W tym czasie wilk udał się do chatki staruszki i udając, 



że jest wnuczką chorej, wszedł do środka i zjadł babcię, po czym położył się do łóżka i czekał 

na przybycie dziewczynki.”                   

                      

(“Czerwony Kapturek”) 

  

„Uroczy miś i najbliższy przyjaciel Krzysia, mieszkał w małej drewnianej chatce w 

Stumilowym Lesie. Pewnego dnia idąc leśną ścieżką miś usłyszał bzyczenie pszczół. Od razu 

skojarzył pszczoły z pysznym miodkiem i postanowił za wszelką cenę go zdobyć. Z trudem 

wdrapał się na drzewo. Już prawie sięgnął łapką po miodek, był jednak zbyt ciężki i licha 

gałązka, na której stał złamała się. Na szczęście u stóp drzewa rosły bujne zielone krzaki, 

które zamortyzowały upadek i misiowi nic się nie stało. Zrezygnowany postanowił zwrócić 

się o pomoc do Krzysia. Poprosił przyjaciela o pożyczenie dużego niebieskiego balonika. 

Chłopczyk zgodził się i razem udali się pod drzewo.”     

                  

(“Kubuś Puchatek”) 

 

„Dawno temu żył sobie pewien młynarz. Był bardzo bogaty i miał trzech synów między 

których postanowił podzielić swój majątek. Gdy zmarł, jego dwaj starsi synowie podzielili 

między siebie pokaźny dobytek. Jeden otrzymał łąkę, młyn i pole, a drugi skrzynie wypełnione 

po brzegi złotem i drogocennymi futrami. Najmłodszemu zaś Jaśkowi przypadł 

w udziale tylko kot. Jak się okazało kot ten był jednak niezwykły o czym wszyscy się później 

przekonali. Przemówił on do Jaśka ludzkim głosem i poprosił go, by ten oszczędził mu życie, 

w zamian za co pomoże mu się wzbogacić. Zwierzę kazało też Jaśkowi kupić na jarmarku 

torbę myśliwską i buty z podkówkami. Kot włożył buty i ruszył raźno na polowanie.” 

                                             

    (“Kot w butach”) 

 

11. Tworzymy książkę “Atlas zwierząt” 

Porozmawiajcie o ulubionych książkach, następnie stwórzcie książkę-atlas zwierząt. W tym 

celu rozłóżcie przed dzieckiem obrazki ze zwierzętami oraz litery. Dzieci nazywają każde 

zwierzę i dopasowują do litery, którą rozpoczyna się jego nazwa (załączniki). 

Propozycja obrazków: 

f-foka, l-lis, t-tygrys, z-zebra, g-gołąb, b-baran, m-małpa, o-ośmiornica, r-rak, a-antylopa, d-

delfin, w-wiewiórka, p-papuga, s-słoń. 

Atlas można wykonać według własnego pomysłu. 

12.  Dodatkowe zadania 

Obejrzycie filmik na FB na temat książek, który pojawi się w tym tygodniu        

W nagrodę za wykonane zadania proponuje bajkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4&t=347s 

W załącznikach znajdziecie dodatkowe karty pracy i pomysły na zakładki       miłej zabawy        

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4&t=347s

