
 

 

WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki.  

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

14.05.2020r ( czwartek) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Biblioteka” 

 



 

 

 

1. Czy wiesz, jak nazywa się to miejsce? Podziel nazwę na sylaby. 

Powiedz ile jest sylab? 

 

  

 

 

2. Zagadki 

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka otwierasz ją i zamykasz. W swym wnętrzu wiele 

tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści? 

(książka) 

 

Kto na półkach książek ma bez liku i dba o książki oraz czytelników? 

(bibliotekarz) 

  

 

 

3. Wprowadzenie – rozmowa z dzieckiem o bibliotece: 

 

- Co to jest biblioteka? 

- Czy byłeś  już kiedyś w bibliotece? 

- Czy jesteś zapisany do biblioteki i masz swoją kartę biblioteczną? 

- Jak się zachowujemy w bibliotece np. w czytelni? 

- Jak traktujemy książki, zwłaszcza te pożyczone z biblioteki? 



 

 

 

4. Jakie są zasady zachowania w bibliotece? Na pewno je doskonale 

znacie. 

 

 

 

 
 

 

 

5. „Jak wyglądają książki?” – poszerzanie słownika o przymiotniki, mapa 

skojarzeń.  

Dzieci podają różne określenia książek, ich wyglądu, materiału, z jakiego 

są zrobione. Czy książki są tylko papierowe? Co to są audiobooki i e–

booki? 

Rodzic włącza wybrany przez siebie audiobook. 



 

 

KSIĄŻKA Z PLASTIKU 

 

 

KSIĄŻKA Z MATERIAŁU 

 

 



 

 

6. Oglądanie bajki :„ Świnka Peppa. Biblioteka” 

 

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

 

7. Zabawa matematyczna. Dzieci porównują zgromadzone książki                          

( rodzic wybiera z dzieckiem 5 książek do porównywania). Dziecko 

wybiera książkę wg. jednej cechy: grubość/wysokość/ciężkość. 

Następnie , dziecko: 

- układa książki od najniższej do najwyższej 

- od najlżejszej do najcięższej 

- od najcieńszej do najgrubszej 

 

9. Wskaż  książkę, która jest największa? Super. A teraz wskaż, tą która 

jest najmniejsza? Ile widzisz książek na obrazku? 

                                                 

 

                       

 

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


 

 

 

 

1. Zabawa matematyczna „ Policz i pokaż” 

            

- ile jest książek 

- wskaż drugą książkę 

- wskaż czwartą książkę 

 

 

Dzieci, które posiadają w domu książki „Plac zabaw”cz.4,prosimy o  wykonanie                               

KP 8a oraz 9a 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 

 


