
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na tydzień 12-16.04. 2021 r 

Grupa 5 latki Fasolki 

Nauczyciele:  Emilia Dobrogosz - Sosnowska 

Temat kompleksowy: Książka mój przyjaciel. 

 

Dzień 1. „Co to jest książka?” 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Burza mózgów „Co to jest książka?” Słuchanie opowiadania 
„Lot w kosmos”. Doskonalenie umiejętności uważnego 
słuchania, kształtowanie umiejętności budowania dłuższych 
wypowiedzi, budzenie szacunku do książek. Zabawa rytmiczna 
z piosenką „Taniec wywijaniec”. Oglądanie prezentacji 
„Rodzaje książek”. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek, 
doskonalenie umiejętności klasyfikowania. Wykonanie 
wybranej strony z kart pracy lub ćwiczeń grafomotorycznych z 
tematu „Książka mój przyjaciel”. 
 

2. Zajęcia umuzykalniające 
 

Nagranie opowiadania wysłane na email rodziców 
Prezentacja „Rodzaje książek” , Taniec wywijaniec 

https://youtu.be/jQoHw7jvkRU 

 

 

 

 

 

 

Link do zajęć umuzykalniających wysłany do rodziców. 

Karty pracy 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematu ”Książka 
– mój przyjaciel” 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/jQoHw7jvkRU


 

 

Dzień 2 „Książki” 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Wymienianie walorów książek inspirowane wierszem Anny 

Kamieńskiej „Książka” umieszczone w prezentacji. Poznanie różnic 

oraz podobieństw między biblioteką a księgarnią, utrwalenie 

zasad właściwego korzystania z książek. Zabawa taneczna do 

piosenki „Książki, kto książki czyta” z YouTube. Praca z kartą pracy. 

 

2. Zajęcia ogólnorozwojowe (korektywa) 

 

Prezentacja „Książki” ,  

https://youtu.be/HH9yMctug4c 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

Karty pracy 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematu ”Książka 
– mój przyjaciel” 

 

Dzień 3 „Jak powstaje książka” 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Wysłuchanie wiersza Jana Huszczy – „Skarga książki”. 

Utrwalenie zasad korzystania z książek. Obejrzenie filmu 

edukacyjnego dla dzieci – „Jak powstaje książka”. 

Poszerzanie wiedzy o świecie, rozwijanie logicznego 

myślenia. Zabawa ruchowa – „Połóż książkę” „Guziki w 

pudełkach” – zabawy matematyczne. Doskonalenie 

umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności 

posługiwania się pojęciami „ o jeden, dwa... więcej”.  

 

2. Zajęcia umuzykalniające 

Nagranie czytanego wiersza przesłane rodzicom 

„Jak powstaje książka” -

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

 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

Karty pracy 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematu ”Książka 
– mój przyjaciel” 

 

https://youtu.be/HH9yMctug4c


Dzień 4 „Książki z nutami” 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Zapoznanie z pojęciami śpiewnik, partytura na podstawie 

prezentacji „Książki z nutami - szanujemy książki”. Aktywne 

słuchanie utworu muzycznego, budzenie szacunku do 

książek. Rozwiązywanie zagadek „Jaki to instrument”. 

Wiązanie opisu słownego z ilustracją. Wykonanie karty 

pracy.  

2. Praca plastyczna - zakładki do książki z papieru czerpanego 

inspirowane film YouTube „Zakładki z papieru czerpanego”. 

Zapoznanie z etapami powstania papieru, rozwijanie 

sprawności manualnej.  

 

3. Zajęcia ogólnorozwojowe 

Prezentacja „Książki z nutami – szanujemy książki” przesłana 

rodzicom 

„Zakładki z czerpanego papieru” 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mu25XbvMQ8 

 

 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

Karty pracy 

 
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematu ”Książka 
– mój przyjaciel” 

 

Dzień 5 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Obejrzenie prezentacji multimedialnej – „Historia książki” 

zawierającej: historię powstania pisma, rodzaje starożytnego 

pisma, historię powstania papirusu i papieru, sposoby 

produkcji papieru kiedyś  i obecnie. Zabawa ruchowa – „Podaj 

dalej” – kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej 

strony. 

2. Praca z kartą pracy 

Prezentacja wysłana rodzicom, karty pracy  
Dowolna strona w 
kartach pracy lub/i 
ćwiczeniach 
grafomotorycznych 
z tematu ”Książka 
– mój przyjaciel” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mu25XbvMQ8

