
 

 

Drodzy Rodzice i Kochane Przedszkolaki! 

Zapraszamy na kolejne zadania, piosenki i zabawy  

 związane z książkami! ☺  

Wesołej zabawy! 

Pozdrawiamy 

Pani Basia i Pani Reginka☺ 

 

 

 

 



 

„O CO PROSZĄ NAS KSIĄŻKI?” 

• Zacznijmy od rozgrzewki zabawą, którą doskonale pamiętacie z 

przedszkola ,, Głowa, ramiona, kolana, pięty…’’ 

 

 

 
 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes 
 

 

• Piosenka „Bajeczki, książeczki”. Posłuchajcie i spróbujcie zaśpiewać. 

 

1. Kolorowe strony i ładna okładka 

    przyjaciółmi dzieci pragną być. 

    Chcą, by o nie dbano, a to rzecz niełatwa. 

    Pomagają dzieciom uczyć się. 

ref. Bajeczki, książeczki kolorowe są 

    na półkach, regałach, czytane być chcą. 

    Tu książkę, księżniczka, czarownica zła, 

    a Pinokio mały długi nos znów ma.(2x) 

2. Kiedy jest mi smutno zawsze rozweselą, 

    o różnych przygodach mówią nam. 

    Poznać byśmy chcieli całą bibliotekę. 

    O moje książeczki zawsze dbam. 
 

Link do piosenki: 

https://chomikuj.pl/agatha0770/*c5*9bpiewaj*c4*85ce+brzd*c4*85ce+cz*c4*99*c5*9b*c4*87+5

/ksi*c4*85*c5*bceczki*2c+bajeczki,3823267866.mp3(audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes
https://chomikuj.pl/agatha0770/*c5*9bpiewaj*c4*85ce+brzd*c4*85ce+cz*c4*99*c5*9b*c4*87+5/ksi*c4*85*c5*bceczki*2c+bajeczki,3823267866.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/agatha0770/*c5*9bpiewaj*c4*85ce+brzd*c4*85ce+cz*c4*99*c5*9b*c4*87+5/ksi*c4*85*c5*bceczki*2c+bajeczki,3823267866.mp3(audio)


 

 

• Posłuchajcie wiersz „Smutna 

książeczka”  

 Pomyślcie dlaczego książka została w kącie i 

nie chciała się bawić z innymi? 

 

 

 

 

 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jedna książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Kasia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

 

 



 

• "Kodeks czytelnika" czyli zbiór zasad korzystania z książek.  
 

Aby książki nigdy nie były smutne musimy pamiętać o ważnych zasadach. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
Link do prezentacji- https://www.youtube.com/watch?v=b-1b7FyWx20 

https://www.youtube.com/watch?v=b-1b7FyWx20


 

• Zabawa dydaktyczna „Czy to prawda, czy też nie?” 
 

Spróbujcie odgadnąć kiedy książka jest wesoła (wtedy podnosicie wesołą 

minkę), a kiedy jest smutna i nie lubi takiego traktowania (wtedy podnosicie 

smutną minkę). 

 

 

✓ Ładna i czysta okładka książki 

✓  Poplamione kartki 

✓  Pozaginane rogi 

✓ Książkę oglądamy brudnymi rękoma 

✓ Gdy jemy obiad oglądamy książkę 

✓ Rzucam książką o podłogę 

✓ Książkę odkładam na półkę 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Powiedz jakie książki kupiła mama Toli. Otocz pętlami te książki, które 

wybrała Tola. 

 

 

   

 



 

 



 

 



 

 


