
DZIEŃ DOBRY DZIECI!  

W ten piękny poranek witamy  Was i zapraszamy  na poranną gimnastykę  

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

 

                                                          

 

ZABAWY Z KSIĄŻKĄ”  

„Tajemnicza książka” - Ułóżcie na swojej głowie książkę, a następnie spróbujcie z nią 

przejść jak najdłuższy dystans. A może uda Wam się obrócić lub iść bokiem? 

„W księgarni” - Połóżcie się na boku z podkurczonymi nogami. Na hasło: „Książki się 

otwierają” - połóżcie się na wznak, wyciągnijcie na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło 

„Książki się zamykają” - powróćcie do pierwszej pozycji. Na hasło „Książki stoją na 

półce” - stańcie na baczność z wyprostowanymi plecami. 

„Bajkowy przyjaciel” - Zaproście do zabawy Rodzica. Połóżcie się na plecach i dotknijcie 

stopami tak, by nogi były zgięte i w powietrzu tworzyły kąt prosty. Teraz zacznijcie się 

siłować stopami próbując wyprostować nogi. 

„Baba Jaga patrzy” - Zamieńcie się na chwilę w Babę Jagę. Odwróćcie się plecami do 

Rodziców i zakryjcie oczy. Kiedy nie będziecie patrzeć - Rodzice będą się do Was przybliżać. 

Kiedy powiecie: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga parzy” i się odwrócicie, Rodzice muszą 

zastygnąć w bezruchu. Sprawdźcie dokładnie, czy na pewno stoją nieruchomo 

„ULUBIONE KSIĄŻKI Z BAJKAMI” - Jakie są Wasze ulubione książki? Jak się nazywają ich 

bohaterowie? Przyjrzyjcie się i zapamiętajcie dokładnie ich wygląd. A tymczasem poproście 

Rodzica o przeczytanie jej. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464


 

ZABAWA MATEMATYCZNA:  

"Mała czy duża?" - Czy na Waszych półkach macie dużo książek? Czy potraficie je 

policzyć? Spróbujcie. Teraz wyjmijcie kilka z nich i połóżcie przed sobą. Będziecie 

potrzebować 3 – 4 książek w różnych rozmiarach. Teraz ułóżcie je od największej do 

najmniejszej i odwrotnie. A potem od najcieńszej do najgrubszej i odwrotnie. Pamiętajcie, że 

zaczynamy od lewej strony. Teraz ostrożnie ułóżcie z nich wieżowiec.  

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE : 

„Książki”- Zamieńcie na chwilkę Wasze buzie w książki. Ciekawi jesteście jak? Zobaczcie: 

- „otwieranie i zamykanie książki” – otwierajcie szeroko usta, a następnie je zamykajcie 

- „przekładnie kartek w książce”- przesuwajcie czubek języka z jednego kącika ust do 

drugiego 

- „liczenie książek na górnej i dolnej półce” - policzcie Wasze ząbki językiem – najpierw na 

górze, potem na dole 

 

 

 

  



ZABAWA NAŚLADOWCZA: "UKŁADAMY KSIĄŻKI" 

 

Dzieci poruszają sie swobodnie po sali. Na hasło rodzica naśladują czynności układanie 

książek na półkach np: 

- układamy książki na najniższej półce tuż nad podłogą ( na wysokości kostek);                                                                                                                                           

- układamy książki na najwyższej półce, tak wysoko, że wspinamy się na palcach i jeszcze 

wyciągamy ręce;                                                                                                                                                                         

- układamy książki na półce znajdujące się wysoko, ale nie musimy stawać na palcach (tuż 

nad głową);                                                                                                                                                         

- układamy książki na półce, która jest na wysokości  naszych ramion, na wysokości pasa, ud, 

kolan, bioder 

„KSIĄŻECZKI NA PÓŁECZKI” – ZABAWA Z MUZYKĄ. 

Rodzic  daje do wylosowania z kapelusza małe kartki w 4 dowolnych kolorach. Tłumaczy, że  

oznaczają one kolor książeczki, jaką  dziecko będzie w zabawie. Te same kolory dużych kartek  

rozkłada na podłodze.  Dziecko porusza się do utworu  „Śpiąca królewna” P. Czajkowskiego,                   

https://www.youtube.com/watch?v=Pxc7pzGkvkg 

a na wyciszenie muzyki i hasło :  książeczki na półeczki!, dziecko , wyciąga kolor kartki  z 

kapelusza i siada  na kartce w tym samym kolorze. Po włączeniu muzyki dziecko biega ,po jej 

wyciszeniu siada na karton w tym samym kolorze co ponownie  wyciągnięta kartka.       

Gdy wszystkie kolory zostały wymienione, rodzic prosi, by dziecko   poruszało się do 

muzyki. Jeżeli w domu jest dwoje dzieci, mogą tańczyć w parze, gdy rodzic podaje 

hasło:  dwa kolory, wówczas wyciągają karteczki i siadają  na kartkę w wyciągniętym 

kolorze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pxc7pzGkvkg


                                                           

                                        

W WOLNYM CZASIE WYSŁUCHAJCIE  BAJKOWISKA: " ZŁOTA RYBKA" 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf57ddFwL2Q&feature=emb_titlemozecie  

ZABAWY  PLASTYCZNE:  

- Możecie pobawić się w rysowanie domów dla żony rybaka, do treści ww. bajki . Rysujcie je 

na tackach z kaszą manną, mąką lub na piasku.                             

      

 

- A może zrobicie kolorową zakładkę do książki? Oto propozycje: 

http://mypresents.eu/narozna-zakladka-do-ksiazki/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf57ddFwL2Q&feature=emb_titlemozecie
http://mypresents.eu/narozna-zakladka-do-ksiazki/


 

                                                                       MIŁEJ ZABAWY. 


