
04.05.2020 

  

Termin: 04.05. - 08.05.2020 

Temat: "W świecie książki" 

 

  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

Czas szybko mija, a przed nami kolejny ciekawy tydzień nauki. Niedawno obchodziliśmy Światowy 

Dzień Książki, z tej okazji wybierzemy się z wizytą do biblioteki. Poznamy historię książki, dowiemy 

się także, jak powstaje przedstawienie teatralne i jakie mamy rodzaje lalek teatralnych.  Zapraszamy! 

:) 

  

 

 

4 maja 2020 r. (poniedziałek) 

 

 

Temat: "Z wizytą w teatrze". 

Cele: 

• Zapoznanie z pracą aktora. 

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych. 

• Wyrabianie postawy szacunku wobec pracy związanej z twórczością artystyczną. 

• Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z twórczością teatralną. 

  

1. "Jak powstaje spektakl?" - prezentacja multimedialna.  

Obejrzyjcie prezentację i spróbujcie odpowiedzieć na pytania.  

"Jak powstaje spektakl teatralny?" 

• Skąd twórcy przedstawień biorą pomysły na spektakl? 

• Co to jest adaptacja? 

• Jak się nazywa osoba, która projektuje stroje? 

• Jak się nazywa miejsce, w którym aktorzy się przebierają? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


• Jak się nazywa osoba, która tworzy dekorację?  

2. "Wartości rytmiczne w podskokach" - zabawa rytmiczna.   

A teraz pora na odrobinę ruchu.  

"Wartości rytmiczne w podskokach" 

3. "Królewna" - praca plastyczna.   

Spróbujcie sami wykonać kukiełkę do przedstawienia.  

Potrzebne będą: plastikowa łyżeczka, bibuła, klej, włóczka, papier kolorowy, marker czarny.  

 4. "Rodzaje lalek teatralnych" - pokaz slajdów.  

Moi Drodzy, czy zapamiętaliście jakie mamy rodzaje lalek teatralnych?  

"Rodzaje lalek teatralnych" 

5. "Tańczące ludziki" - eksperyment.  

Macie ochotę poeksperymentować? Do doświadczenia potrzebne Wam będą: biały głęboki talerz, 

marker sucho ścieralny, woda.  

"Tańczące ludziki" 

6. "Jazzowanki" - zabawy logopedyczne. 

Na zakończenie spróbujmy poćwiczyć nasze buzie.  

"Jazzowanki" 

  

 

 

5 maja 2020 r. (wtorek) 

 

 

Temat: "Historia książki". 

Cele: 

• Zapoznanie z historią książki. 

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

• Rozwijanie twórczej aktywności dzieci. 

  

1. "Jak powstaje książka?" - prezentacja multimedialna. 

"Jak powstaje książka?" 

• Czy zapamiętaliście, jak wyglądały pierwsze książki?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
https://www.slideshare.net/lastowska/teatr-lalek-slajdy-1
https://www.youtube.com/watch?v=xCB3vc1u6CA
https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI


• Kto wynalazł czcionkę/druk?  

• Jaką książkę wydrukowano jako pierwszą?  

2. "Zakładka do książki" - praca plastyczna.   

Potrzebne będą: klej, papier kolorowy, nożyczki.  

"Zakładka do książki" 

3. "Jak zrobić cień dłonią?" - teatr cieni. 

Wieczorem przy świetle lampy spróbujcie stworzyć z własnych dłoni niezwykłe postacie. 

"Teatr cieni" 

4. "Czego jest więcej?" - zabawa matematyczna. 

Spróbujcie określić czego jest więcej, czego mniej, a czego tyle samo. Powodzenia!  

"Czego jest więcej?" 

5. "Książka"- wirtualne puzzle.  

"Książka" 

6. "Ćwiczenia z książką" - gimnastyka.  

Ruch to zdrowie, więc zapraszamy do ćwiczeń!  

"Ćwiczenia z książką" 

  

 

 

6 maja 2020 r. (środa) 

 

 

Temat: "Z wizytą w bibliotece". 

Cele: 

• Rozwijanie szacunku do słowa pisanego. 

• Zapoznanie z pracą bibliotekarza. 

• Kształtowanie koordynacji ruchowej. 

  

1. "W bibliotece" - bajka dla dzieci.  

Obejrzyjcie bajkę i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:  

• Gdzie dzieci wybrały się na spacer? 

• Czym zajmuje się bibliotekarz? 

• Jak należy się zachowywać w bibliotece? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ
http://www.linkonardo.com/pl/zrob-to-sam/d4522/teatr-cieni-jak-zrobic-cien-dlonia-video.html
https://www.matzoo.pl/klasa1/wiecej-mniej_4_334
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/226418-ksi%C4%85%C5%BCka
https://wordwall.net/pl/resource/1669275/%C4%87wiczenia-z-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85


• Czym różni się czytelnia od biblioteki?  

"W bibliotece" 

2. "Zasady korzystania z książek" - prezentacja. 

Moi Drodzy, czy pamiętacie, jak należy się obchodzić z książką? 

"Zasady korzystania z książek" 

3. "Taniec przyklejaniec" - zabawa. 

A teraz pora na odrobinę ruchu. Spróbujcie zatańczyć z rodzeństwem lub rodzicami “Taniec 

przyklejaniec”.  

"Przyklejany taniec" 

4. "Co to za dźwięk?" - zagadki słuchowe.  

Czy jesteście w stanie odgadnąć, co wydaje taki dźwięk? 

"Co to za dźwięk?" 

5. "Siła papieru" - doświadczenie.  

Drogie dzieci, zbadajcie sami, jak zachowuje się kartka papieru kiedy jest płaska, a kiedy jest złożona. 

Dlaczego tak się dzieje? 

"Siła papieru" 

  

 

 

7 maja 2020 r. (środa) 

 

 

Temat: "Książka nasz przyjaciel". 

Cele: 

• Wzbogacanie zasobu słownictwa. 

• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. 

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

  

1. "Zgaduj - zgadula" - zagadki słowne.  

Czy potraficie rozwiązać zagadki?  

  

Nietrudna to zagadka,  

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM
https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE
https://www.youtube.com/watch?v=aQXlJxb2uOA
https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-dla-dzieci/
http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/08/sia-papieru-czyli-wakacyjne-piatki-z.html


Pierwsza karta książki to… (okładka)  

   

Każda książka, żeby była rozpoznana, 

Musi być podpisana.  

Jak nazywają się słowa,  

W których się cała książka chowa? (tytuł)  

   

Jak się ten człowiek nazywa,  

Co na okładce swojej książki bywa? (autor)  

   

Często w książkach obrazki się chowają,  

A ludzie, co je malują - jak się nazywają? (ilustratorzy)  

  

2. "Piosenka o czytaniu książki" - piosenka.   

• Wysłuchajcie uważnie piosenki. 

• Jak myślicie, dlaczego warto czytać książki?  

"Piosenka o czytaniu książki" 

3. "Wazoniki z masy papierowej" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: makulatura, mąka, woda, miska do namoczenia papieru, sitko, garnek, blender. 

"Wazoniki z masy papierowej" 

4.  "Na ziemi zostaje" -zabawa ruchowa.  

A teraz pora na odrobinę ruchu. Zapraszamy do zabawy!  

"Na ziemi zostaje" 

5. "Domino" - zabawa matematyczna.  

Spróbujcie przeliczyć oczka na kostkach do gry. Czy potraficie? Na pewno!  

"Domino" 

6. "Joga dla dzieci" - zabawa ruchowa.   

"Joga dla dzieci" 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw
https://kolecja.wordpress.com/2013/03/09/prosta-i-szybka-masa-papierowa-krok-po-kroku/
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://szaloneliczby.pl/plytki-domino/
https://wordwall.net/pl/resource/1040032/zabawy-ruchowe-joga-dla-dzieci


8 maja 2020 r. (piątek) 

 

 

Temat: "Nasze ulubione bajki". 

Cele: 

• Powtórzenie informacji o ulubionych postaciach z bajek. 

• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

• Zapoznanie z procesem produkcji papieru.  

  

1. "Co to jest?" - zagadka.  

Choć nie ma zamka, ani kluczyka, często otwierasz ją i zamykasz.   

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści. (książka)  

  

2. "Jak powstaje papier?" - prezentacja multimedialna.  

Obejrzyjcie prezentację i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie:  

•  Jak powstaje papier? 

• Jak można oszczędzać papier?  

"Od drzewa do papieru" 

3. "Znajdź parę" - gra.  

Czy potraficie dobrać rekwizyt do bajki, z której on pochodzi?   

"Znajdź parę" 

4. "Origami" - praca plastyczna.  

Spróbujcie wykonać wybraną przez siebie rzecz, metodą origami. Na pewno Wam się uda! Potrzebna 

będzie kartka kolorowego papieru. 

"Origami" 

5. "Jestem książką" - piosenka.  

Na zakończenie spróbujcie zaśpiewać piosenkę o książce. 

"Jestem książką" 

Powodzenia! :) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
https://wordwall.net/pl/resource/1329412/bajki
http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/1763,origami-dla-poczatkujacych.html
https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg
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