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KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL 

Termin realizacji: 04 V – 07 V 2021 

Cele:  
 wprowadzenie pojęcia wiedza rozumianego jako wartość i warunek 

rozwoju każdego człowieka;   

 poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy;  

 wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat; rozwijanie 

logicznego myślenia przez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy 

pojęciami;  

 uświadamianie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu 

korzystania z nich; 

 uświadamianie roli biblioteki jako miejsca rozwijania swoich 

zainteresowań i wiedzy; 

 wprowadzenie cyfry 0;  

 rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych; 

rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i zapisywania jej 

wyników;  

 dostrzeganie zmian w środowisku przyrodniczym w związku z porą roku; 

 

Smoki Ewa Stadtmüller 

https://i1.wp.com/www.blogojciec.pl/wp-content/uploads/2016/04/1L0A1718.jpg?fit=1280%2C853


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-

SA 

 

Z naszą mamą czarodziejką 

wszystko w domu jest bajkowe: 

fruną zasłon białe chmury, 

łóżko zmienia się w żaglowiec. 

 

I przez okno płynie śmiało 

w świat daleki, w świat szeroki. 

Nagle – co to za kraina? 

Mamo! Tu mieszkają smoki! 

 

Pierwszy – łaty ma zielone, 

drugi – piegi na ogonie. 

Trzeci – pełen animuszu 

paraduje w kapeluszu. 

 

Czwarty – z brzuchem jak cytryna, 

kroczy dumnie, pierś wypina. 

Piąty się kokardą chwali. 

Płyńmy dalej po tej fali! 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Draghetto.png  

 

Piosenka o książkach sł. Marcin Przewoźniak, muz. Adrianna Furmanik-

Celejewska 

 

1. Duchy, smoki, tajemnice.  

Krasnoludki, czarownice.  

Z dobrych bajek to koledzy.  

Oraz dużo, dużo wiedzy.  

Dużo wiedzy! 

 

Ref.: Biblioteka na nas 

czeka.  

Biblioteka na nas czeka.  

Tam przygody i postacie,  

które zaraz pokochacie!  

Biblioteka dla człowieka,  

który czyta,  

hej, czytacie…? 
371cb375e540a849282524a810550850.jpeg (1050×691) (granice.pl) 

2. W tych literach znajdziesz właśnie  

Złoty klucz do wyobraźni.  

Książek, drogi czytelniku,  

Papierowych i w czytniku –  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Draghetto.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Draghetto.png
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To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

Masz bez liku! 

 

 

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY 
 

425b421e-652d-4016-bbe2-b93f0d39469a_l.jpg (600×436) 

Termin realizacji: 10 V – 14V 2021 r. 

 

Cele: 
 wprowadzenie pojęcia legenda;  

 rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia 

wiadomości i wykonania zadań;  

 rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; 

 uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu 

nowych doświadczeń; 

 zapoznanie z literami ł, Ł;  

 poznanie pracy pisarza i poety;  

 rozwijanie słownika czynnego dzieci;  

 ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; 

 wprowadzenie liczby 10;  

 kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz 

zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków;  

 rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci;  

 uświadamianie przebiegu procesu tworzenia książki i ilości pracy 

włożonej w jej powstanie; 

https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP8G7P
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/425b421e-652d-4016-bbe2-b93f0d39469a_l.jpg


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY 

 uświadomienie wielu możliwości poznania tekstów literackich (książka 

papierowa, e-książka, audiobook);  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seven-Dwarfs.jpg (929×498) (wp.com) 

 

Krasnale Beata Gawrońska 

 

Jeden krasnal mały bawić by się chciał,  

ale jeden to za mało – jeszcze jeden by się zdał. 

Dwa krasnale małe bawić by się chciały,  

ale dwa to też za mało – trzeciego szukały. 

Trzy krasnale małe bawić by się chciały,  

ale trzy to ciągle mało, następnego zawołały.  

Cztery krasnoludki bawić by się chciały,  

ale cztery to wciąż mało – piątego szukały.  

Pięć śmiesznych krasnali bawić by się chciało,  

tych pięciu przyjaciół szóstego szukało. 

Sześć miłych krasnali bawić by się chciało,  

do zabawy jednak kogoś brakowało. 

Siedem krasnoludków bawić się zaczyna. 

Zawołajmy też ósmego – to będzie drużyna!”. 

Osiem krasnoludków zabawę zaczyna.  

Ale idzie też dziewiąty – dobra to nowina. 

Dziewięć krasnoludków po lesie biegało  

i jeszcze jednego kompana szukało. 

Szukali – znaleźli, bardzo się cieszyli  

i całą dziesiątką razem się bawili. 

Dziesięć krasnoludków po lesie się chowa,  

Ale widzę kolejnego – policzcie od nowa. 

https://whatchareading.com/behind-magic-snow-white-seven-dwarfs/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://i2.wp.com/whatchareading.com/wp-content/uploads/2015/12/Seven-Dwarfs.jpg


 

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA 

 

 

 

 

 

 

family-730320_960_720.jpg (960×678) (pixabay.com) 

 

Termin realizacji: 17 V - 21 V 2021 

 

Cele: 
 prowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość;  

 kształtowanie postaw prorodzinnych;  

 uświadamianie wspierającej roli rodziny; 

 wprowadzenie liter h, H;  

 kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji 

ruchowo-słuchowo-wzrokowej;  

 rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny;  

 budzenie zaufania do rówieśników; 

 tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów;  

 doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;  

 kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z 

kodowaniem;  

 wyrażanie emocji i odczuć związanych z rodzicami w formie rysunku; 

 kształtowanie umiejętności różnicowania metrum dwu- i trójdzielnego;  

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/19/21/08/family-730320_960_720.jpg


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND 

 rozwijanie koordynacji ruchowej, sprawności i zwinności;  

 budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców; 

 kształtowanie sprawności manualnej podczas cięcia, składania, naklejania; 

rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie i 

kolorowania. 

 

Majowe życzenia sł. i muz. Malina Sarnowska 

 

1. Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem,  

żeś najlepszą jest z mam.  

Narysuję ci serce  

i piosenkę tę dam. 

 

Ref.: Piosenka dla mamy, 

dla mamy piosenka  

Najlepsze życzenia 

schowamy w dźwiękach.  

Piosenka dla mamy, zielona 

jak maj!  

Tańcz z nami, śpiewaj i graj 

 

2. A ty co powiesz na to, 

tato,  

że słów tyle już znam.  

Dziś ułożę je w rymy  

i piosenkę ci dam. 

Ref.: Piosenka dla taty, dla taty piosenka,  

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.  

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!  

Zaśpiewaj z nami i ty 
en-brazos-de-mama-fiestas-dia-de-la-madre-pintado-por-marcio2907-9838955.jpg (600×470) (bp.blogspot.com) 

Narysuję…Agnieszka Frączek 

 

Narysuję dziś dla taty  

żółtą kredką trzy kwadraty –  

jeden duży, dwa maleńkie,  

wszystkie zgrabne, równiuteńkie. 

Domaluję kreski trzy…  

i nasz domek ma już drzwi! 

Narysuję pomaleńku  

dla bocianów, dla wróbelków  

i dla wszystkich innych ptaków  

śliczny trójkąt w barwie maków. 

http://bbujis.blogspot.com/2016/02/bbmum1-colicos-del-lactante.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://4.bp.blogspot.com/-QCuQ8ZEYc20/VsSeHnGR-vI/AAAAAAAAGcA/FMDpCelYV9E/s1600/en-brazos-de-mama-fiestas-dia-de-la-madre-pintado-por-marcio2907-9838955.jpg


Dodam kółek pół tuzina… 

i już leci dym z komina! 
https://freesvg.org/img/1547600378.png 

 

Narysuję dziś dla mamy  

w oknach kwiaty i firany.  

A przed domkiem psa z ogonkiem,  

kozę, brzozę i jabłonkę. 

Jeszcze kreski… długa… krótka…  

i jest furtka do ogródka!  

A w ogródku?  

Cudów sto!  

Jutro narysuję to? 

 

JA I MOI BLISCY 

 
 
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/369/024/non_2x/vector-family-members-at-the-
house.jpg  

 

Termin realizacji: 24 V - 28 V 2021 

 

Cele: 
 wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna;  

 rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z 

rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku;  

 uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji 

pomiędzy jej członkami 

 rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, 

kuzynka, ciocia, wujek;  

https://freesvg.org/img/1547600378.png
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/369/024/non_2x/vector-family-members-at-the-house.jpg
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/369/024/non_2x/vector-family-members-at-the-house.jpg


 wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek; uświadamianie, że każdy ma 

prawa i obowiązki 

 rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej;  

 kształtowanie umiejętności czytania;  

 rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania; 

kształcenie myślenia logicznego podczas planowania i tworzenia gier;  

 rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy podczas zabaw i 

prac na rzecz całej grupy 

 rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw 

ruchowych i rytmicznych;  

 budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie. 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Children_dancing%2C_Geneva.jpg/1200px-

Children_dancing%2C_Geneva.jpg  

W tańcu najweselej sł. Anna Bernat, muz. popularna 

 

1. Mam dwie ręce i ty dwie,  
więc podajmy je  
i zatańczmy wkoło tak,  

żeby tańczył świat. 
 
Ref.: W tańcu, w tańcu nam  

najweselej jest,  
wszyscy śmieją i cieszą się. 

 
2. Cztery ręce i znów dwie,  
więcej, więcej nas,  

więc zatańczmy wkoło tak,  
żeby tańczył świat.  

 
Ref.: W tańcu… 
 

3. Sześć już mamy i znów dwie,  
więcej, więcej nas,  
więc zatańczmy wkoło tak,  

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Children_dancing%2C_Geneva.jpg/1200px-Children_dancing%2C_Geneva.jpg
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żeby tańczył świat. 

 
Ref.: W tańcu… 

 
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=958 

 
 

Opracowała: B. Chudzik, D. Jabłońska 

 
 
 

 
https://www.piracipary.eu.org/technologia:statki 

 
GRA RODZINNA 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=958
https://www.piracipary.eu.org/technologia:statki


       
Gra w statki 
 

Każdy z graczy rozmieszcza na pierwszej planszy swoje statki w dowolny 
sposób. Warunek jest taki, żeby statki nie dotykały się rogami. 

 
Rozmieszcza się: 
• cztery jednomasztowce 

• trzy dwumasztowce 
• dwa trzymasztowce 

• jeden czteromasztowiec 
 
Pierwszy z graczy strzela w jedno pole, np. B2. Jeśli nie trafi, przeciwnik 

mówi "PUDŁO" a na ostrzelanym polu rysuje się kropkę. Jeśli któryś ze 
statków zostanie trafiony, przeciwnik mówi "TRAFIONY" i gracz który 
strzelał, ponawia strzelanie dotąd, aż zatopi cały statek (przeciwnik informuje 

go o tym mówiąc "TRAFIONY ZATOPIONY") lub do kolejnego "pudła". 
Wygrywa oczywiście ten, kto pierwszy zatopi statki przeciwnika. 

 



 
 


