
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na tydzień 12- 16. 04. 2021 r 

Grupa  Marchewki-  5 latki 

Nauczyciele:  Malwina Kanigowska, Magdalena Zawiślak 

 

Temat kompleksowy: O książkach, chcę wiedzieć więcej. 

Dzień 1. Różne rodzaje książek 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Zastanów się „Co to jest książka?”, możesz obejrzeć 

wypowiedzi dzieci na YouTube.  

Słuchanie opowiadania pt. „Lot w kosmos”. Próba 

odpowiadania na pytania. Wdrażanie do budowania dłuższych 

wypowiedzi, spójnych logicznie i gramatycznie. 

Zabawa rytmiczna z piosenką „Taniec wywijaniec”. 

Oglądanie prezentacji pt.  „Rodzaje książek”- utrwalanie 

wiedzy na temat różnych typów książek. 

Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy- rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej, utrwalanie umiejętności matematycznych.  

 

2. Zajęcia umuzykalniające. 

 

Nagranie opowiadania, filmik oraz prezentacja PowerPoint 

„Rodzaje książek”” wysłane na email rodziców 

Linki do nagrań na YouTube 

https://youtu.be/PU2HkdMOBo0 

„Taniec wywijaniec” https://youtu.be/jQoHw7jvkRU 

 

Karty pracy wysłane do rodziców. 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

 

 

 

Dzień 2. Książka 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. "Pogodne ćwiczenia w podskokach” z YouTube 

https://youtu.be/cGOK6AcTLZE- Pogodne ćwiczenia mają na 

celu wypracowanie prawidłowej reakcji na dany sygnał 

dźwiękowy. 

prezentacja wysłana na email rodziców 

Linki do YouTube: 

https://youtu.be/cGOK6AcTLZE 

https://youtu.be/HH9yMctug4c 

 

 

https://youtu.be/PU2HkdMOBo0
https://youtu.be/jQoHw7jvkRU
https://youtu.be/cGOK6AcTLZE-
https://youtu.be/cGOK6AcTLZE
https://youtu.be/HH9yMctug4c


Wysłuchanie wiersza Anny Kamieńskiej „Książka”- wdrażanie do 

uważnego słuchania przez dzieci tekstu literackiego oraz 

odpowiadanie na pytania: 

- dlaczego książka była mało atrakcyjna dla dzieci ? 

- co się stało, że z książki zaczęły wydostawać się różne 

opowieści? 

Poznanie różnic oraz podobieństw między biblioteką a księgarnią.  

Zabawa „Dobrze- źle” – Utrwalanie zasad właściwego 

korzystania z książek. 

Zabawa taneczna do piosenki „Książki, kto książki czyta” z 

YouTube https://youtu.be/HH9yMctug4c . Wymyślenie przez 

dzieci własnego układu taneczne do piosenki. 

Utrwalenie informacji o bibliotece z prezentacji pt. „Biblioteka” 

YouTube https://youtu.be/AkkNwUrFUHY.  

 

Karty pracy : 

Lis z bajki- ćwiczenia grafomotoryczne. 

Znajdź różnice- ćwiczenia na spostrzegawczość wzrokową. 

 

1. Zajęcia z tańca 

2. Zajęcia z korektywy 

 

https://youtu.be/AkkNwUrFUHY. 

 

 

Zabawa „Dobrze- źle” – dzieci słuchają zdań dotyczących 

książek i wskazują za pomocą kciuka do góry, lub kciuka 

do dołu które zdanie jest prawdziwe a które fałszywe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

 

Dzień 3. Jak powstaje książka? 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

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

Rozmowa na temat wiersza – odpowiedzi na pytania: Jak 

należy obchodzić się z książkami? Dlaczego przed czytaniem 

książek należy umyć ręce? Jak należy zaznaczać strony w 

książce, żeby jej nie zniszczyć? Nauka wiersza na pamięć. 

Obejrzenie filmu edukacyjnego dla dzieci – „Jak powstaje 

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

Wiersz oraz filmik wysłany na email rodziców 

 

„Guziki w pudełkach” – przygotowujemy 10 

pudełek/opakowań różnej wielkości i guziki. Dzieci 

układają pudełka od największego do najmniejszego. 

Następnie rodzic do drugiego pudełka z lewej strony 

wrzuca jeden guzik i prosi, aby do kolejnych pudełek 

 

 

https://youtu.be/HH9yMctug4c
https://youtu.be/AkkNwUrFUHY
https://youtu.be/AkkNwUrFUHY


Zabawa ruchowa – „Połóż książkę” – dziecko kładzie książkę 

w miejscu wskazanym przez rodzica np. „Połóż książkę po 

swojej lewej stronie”, „Połóż książkę przed sobą”. 

Zabawy matematyczne 

• „Guziki w pudełkach”  

• „Liczymy książki na półkach”  

• „Ile stron ma ta książeczka?”  

 

 

 

 

 

 

2. Zajęcia z umuzykalnienia  

 

dziecko wrzuciło o jeden guzik więcej. Na koniec 

dzieci liczą guziki w każdym pudełku. 

„Liczymy książki na półkach” – na dywanie 

rozkładamy 9 kawałków sznurków – to będą półki. 

Rodzic prosi o ułożenie na każdej półce odpowiedniej 

ilości liczmanów np. klocków. Przykładowe zdanie – 

„Połóż na drugiej półce dwa czerwone klocki i trzy 

zielone klocki. Ile jest razem klocków na drugiej 

półce?” 

„Ile stron ma ta książeczka?” – dziecko przelicza 

strony w rożnych książkach dla dzieci, wskazuje w 

których książkach było tyle samo stron. 

 

 

Link do zajęć wysłany do rodziców. 

Dzień 4. Książka z nutami 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

1. Obejrzyj prezentację „Książki z nutami- szanujemy książki” 

połączoną z aktywnym słuchaniem muzyki do utworu 

„Piosenka o książeczce”. Zapoznanie z definicją śpiewnika i 

partytury. Odpowiadanie na pytania do wysłuchanej piosenki;  

Praca plastyczna- zakładki do książki z papieru czerpanego- 

film YouTube „Zakładki z papieru czerpanego”  

Zapoznanie dzieci z etapami powstawania papieru. 

„Książka”- mapa myśli.  Dlaczego należy szanować książki. 

„Jaki to instrument” – zagadki słowne A. U. Kamińskiej. 

2. Zabawy ruchowe: „Odkładamy książki na półkę”- zabawa 

ruchowa z elementem skłonu.  

„Nosimy książki”- zabawa z elementem utrzymywania 

równowagi. 

Prezentacja i filmik wysłane na email rodziców,  

Pytania do piosenki: 

⎯ O czym śpiewała dziewczynka w piosence? 

⎯ Jakie niesamowite rzeczy działy się w książeczce? 

⎯ Czego można się dowiedzieć z książek? 

⎯ Jaki sposób na szanowanie książek podano w 

piosence? 

Film z YouTube 

„Zakładki z papieru czerpanego” 

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

Zabawa ruchowa: 

Zabawy ruchowe:  

 

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


 

       Zadania on-line:  

Połącz obrazki o tematyce bajki 

„Jak powstaje papier”- historyjka obrazkowa 

      „Jak dbam o książki”- prawda, fałsz- gra online 

  

„Odkładamy książki na półkę”- zabawa ruchowa z 

elementem skłonu. Dziecko schyla się po książkę „leżąca” 

pod jego nogami i odkłada ją na półkę stając na palcach i 

prostujące ręce nad głową. 

„Nosimy książki”- dziecko maszeruje z książką na głowie 

starając się jej nie upuścić i nie dotknąć rękami (dla 

utrudnienia/ dostosowania do możliwości można zmieniać 

wagę i rozmiar książek lub robić tory przeszkód). 

Gry on- line: 

Gra online: Połącz obrazki w całość: Bajki. Gra dla dzieci 

przedszkolaków (eduzabawy.com) 

https://wordwall.net/pl/resource/13239701/historyjka-

obrazkowa-jak-powstaje-papier 

 

https://wordwall.net/pl/resource/961547/polski/jak-dbam-

o-ksi%c4%85%c5%bcki 

Dzień 5. Historia książki 

Sposób realizacji  Książka, karty pracy, pomoce dydaktyczne Uwagi 

3. Oglądanie prezentacji „Historia książki”. Zapoznanie dzieci z 

podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii książki. 

Wzbogacanie zasobu słownictwa. 

Prezentacja z YouTube „Jak dziś powstaje papier”. 

4. Zadania on-line:  

Gra memory o tematyce cyfry. 

Dopasuj cienie o tematyce bajki. 

Połącz obrazki o tematyce kredki. 

  

Prezentacja i filmiki wysłane na email rodziców,  

 

Gry on- line 

Gra memory online: Cyfry dla dzieci, przedszkolaków, 

uczniów za darmo (eduzabawy.com) 

Gra online: Dopasuj cienie do obrazka: Bajki dla 

dzieci, przedszkolaków (eduzabawy.com) 

Gra online: Połącz obrazki w całość: Kredki. Gra dla 

dzieci (eduzabawy.com) 

 

Zajęcia z języka angielskiego na: 

https://pl.padlet.com/aleksandracyronek/gxlqgklo8dn42vgg?fbclid=IwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-

PrtXaARKnoaoHNH4 

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/bajki/
https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/bajki/
https://wordwall.net/pl/resource/13239701/historyjka-obrazkowa-jak-powstaje-papier
https://wordwall.net/pl/resource/13239701/historyjka-obrazkowa-jak-powstaje-papier
https://wordwall.net/pl/resource/961547/polski/jak-dbam-o-ksi%c4%85%c5%bcki
https://wordwall.net/pl/resource/961547/polski/jak-dbam-o-ksi%c4%85%c5%bcki
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/z-cyframi/
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/z-cyframi/
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/bajki/
https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/bajki/
https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/kredki/
https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/kredki/
https://pl.padlet.com/aleksandracyronek/gxlqgklo8dn42vgg?fbclid=IwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4
https://pl.padlet.com/aleksandracyronek/gxlqgklo8dn42vgg?fbclid=IwAR0d7PyZ2_alm3Wxi3ZEp5tt9Git66jvPXiRZklfyZ-PrtXaARKnoaoHNH4

