
                        

Zadania dla 5 i 6 latków.
Zaśpiewaj piosenkę pt”witajcie w naszej bajce” myjąc przy tej   
piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.

1.„Tajemnicza książka”. Dziecko otrzymuje książkę, którą 
kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas 
gdy R. wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, 
chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu.
 2„W księgarni”. Dziecko leży na boku. Na hasło R.: Książki się 
otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki 
wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają 
klaszczą w dłonie. R. mówi, ile stron ma książka, a dzieci tyle 
razy klaszczą. Na hasło: Książki się zamykają dzieci powracają 
do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone. 
Gdy R. powie: Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do 
stania na baczność.
3.„Nasze nogi”. Dzieci tworzą pary, np. z Rodzicem, 
rodzeństwem. Przechodzą do leżenia na plecach. Dotykają się 
stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w 
powietrzu kąt prosty. „Siłują się” stopami, próbując 
wyprostować nogi. Ćwiczenie wykonują tak, żeby nie odrywać 
stóp od stóp partnera. Następnie odpychają się od siebie 
stopami. 
 4„Baba Jaga patrzy”. Osoba prowadząca jest Babą Jagą, 
dziecko stoi w wyznaczonym miejscu. Baba Jaga jest 
odwrócona tyłem, ma zakryte oczy i powtarza słowa: Raz, dwa,
trzy, baba Jaga patrzy. W tym czasie dziecko biegnie w jej 
stronę. Baba Jaga się odwraca, a dziecko  musi się zatrzymać i 
stać bez ruchu. 
 1.Zabawa językowa
Dziecko kończy usłyszane zdanie
a)Lubię książki, ponieważ.....
b) Warto czytać książki, gdyż.................



c) Należy szanować książki, bo..................
d) Człowiek, który nie czyta książek, jest.......

Rozwiązywanie zagadek tematycznych „Co to jest”?

Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, taki piękny, 
kolorowy. Będzie ci potrzebna ona, najlepsza będzie 
biała, ale może być i czerwona. Na niej namalujesz lub 
narysujesz, co tylko chcesz,   a potem możesz wyciąć 
każdą narysowaną rzecz. (kartka papieru)

Czyta ją mama, czyta i tata często w obrazki jest 
bogata. Dużo liter na każdej stronie, są historie o królu 
na tronie. Są też wiersze rymowane, najlepiej, gdy 
przez babcię czytane. (książka) 

Zanim zaczniesz czytać książkę, najpierw, gdy ją 
bierzesz w rączkę, patrzysz, co jest z tyłu, co jest z 
przodu,czy jest tam rysunek samochodu? Jest i taka, co
przedstawia niedźwiadka,to właśnie jest... (okładka) 

Obejrzyj obrazki. Opowiedz o nich. Co widzisz?



-To jest biblioteka.



 Możecie tam iść, wybrać sobie dowolną książkę i nie 
musicie za nią płacić. Fajnie, prawda? Jest jednak jeden 
warunek. Po przeczytaniu musicie koniecznie oddać ją z 
powrotem. To takie pożyczanie książek na na trochę. Można 
za darmo przeczytać wiele wspaniałych, ciekawych historii! 

Podzielcie słowo biblioteka na sylaby.Podzielcie słowo biblioteka na sylaby.
 Czy w słowie biblioteka jest tyle samo sylab, co w słowie Podzielcie słowo biblioteka na sylaby.
księgarnia? 

Czym różni się biblioteka od księgarni?Podzielcie słowo biblioteka na sylaby.
Zanim dostaniecie książkę w bibliotece, pani bibliotekarka Podzielcie słowo biblioteka na sylaby.

założy Wam kartę biblioteczną z waszym adresem, na 
wypadek zaginięcia lub zniszczenia książki. 

Zajęcia plastyczne–„Moja ulubiona postać z bajki” –
wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, 
wybraną przez dziecko. 











Przeczytaj tekst i narysuj  6 latku.

 To mama i tata.
 To mama i kotka Motka.
 To tata i pies Mobi.

Tak kończymy  dzień tygodnia, czyli ........
 Macie 2 dni wolnego, czyli.............
Pozdrawiam Was.


