
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 3-LATKÓW 
TEMAT TYGODNIOWY: „TAJEJMNICE KSIĄŻEK” 

 
 
PONIEDZIAŁEK (04.05.2020)  
Temat dnia: „Moje ulubione książki” 
 
Zadanie 1 Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania: Dlaczego dobrze jest mieć książeczki  
w domu i czytać je codziennie? Co trzeba najpierw zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę?  
 

Moje książki 
Iwona Salach 

 
Moje książki kolorowe 

stoją równo na półeczce. 
Myję ręce i oglądam 
kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama, 
bo ja nie potrafię sama. 

Z książek wiele się dowiecie 
o szerokim pięknym świecie. 
O roślinach, o zwierzętach, 

o dalekich krajach też. 
Wszystko w książce jest zamknięte 

a więc je do ręki bierz. 
 
 
  
Zadanie 2  
Czy znasz tę bajkę? –  spróbuj odgadnąć tytuły bajek na podstawie obrazków związanych z 
ich treścią.  
 

 



 

  
 
 
 

 
 
 
Zadanie 3.  
Praca z KP2.23 – dzieci porządkują książki i zabawki na półkach regału, utrwalając 
określenia najwyżej, najniżej, w środku. 



WTOREK (05.05.2020)  
Temat dnia: „Jak powstaje papier
 
Zadanie 1  
Poznajcie tajemnicę: jak powstaje papier? Obejrzyjcie ostatnią część programu (od minuty 
9:54). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
 
Odpowiedzcie na pytania: 

 Z czego wykonuje się papier? 
 Czy papier można zrobić samemu? 
 Gdzie najczęściej produkuje się papier? 

 
 
Zadanie 2 
Papier jest…- zabawa badawcza. Dziecko ma zakryte oczy. Rodzic podaje dziecku różnego 
rodzaju papier: gazety, kartki , bibułę… Przedszkolak 
rodzica określa fakturę (gładki, chropowaty, pomarszczony, śliski, szeleszczący, sztywny, 
miękki). Następnie odsłaniamy dziecku oczy i pytamy do czego mogą służyć poszczególne 
kawałki papieru. Zadaniem dzieci jest określenie zastosowania papieru np. do czytania, do 
wytarcia noska, do kolorowania, do wycinania…
 
 
 
Zadanie 3 
Praca plastyczna - Wykonajcie
gazety. Przykłady prac znajdziecie poniżej
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rodzica określa fakturę (gładki, chropowaty, pomarszczony, śliski, szeleszczący, sztywny, 
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kawałki papieru. Zadaniem dzieci jest określenie zastosowania papieru np. do czytania, do 
wytarcia noska, do kolorowania, do wycinania… 

Wykonajcie pracę plastyczną o tematyce dowolnej 
ykłady prac znajdziecie poniżej ↆↆↆↆ 
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ŚRODA (06.05.2020)  
Temat dnia: „Kolorowe książeczki” 
 
Zadanie 1  
„Kot” – przed Tobą nauka wierszyka E. A. Skorek połączona z zabawą ruchową. Poproś 
rodzica o pomoc.   
Rodzic czyta wiersz jednocześnie rysując na dużej kartce. Kładzie na narysowanym rysunku 
napis KOT. Głośno odczytuje napis. Następnie jeszcze raz odczytuje na głos treść wiersza, a 
dziecko palcem na dywanie rysuje kota. 
 

Kot 
Ewa Małgorzata Skorek 

Miły pyszczek, uszka małe, 
tu dwa oczka, a tu wąsy daję. 

Wyprężony grzbiet, nogi, 
teraz ogon długi. 

Oto kot, co myszki lubi. 
 
Następnie na hasła rodzica, dziecko wykonuje określone czynności: Kotek biega – dziecko 
porusza się na czworaka; Kotek robi koci grzbiet – rodzic pokazuje, jak zrobić ćwiczenie, 
dziecko powtarza; Kotek pije mleko z miseczki – dziecko układa dłonie w kształt miseczki i 
naśladuje picie mleka; Kotek oblizuje się i miauczy – dziecko oblizuje wargi i miauczy jak 
kot. 
 
Zadanie 2 
„Jaka to bajka” – zabawa dydaktyczna. 
Przyjrzyj się obrazkowi i odpowiedź na pytanie: 
W jakiej bajce występuje ten kot? 



Posłuchaj bajki pt.: „Kot w butach” 
https://www.youtube.com/watch?v=iLY1ewQsvrA 
 
Jak myślicie, jaki los spotkał kota po ślubie Janka z królewną? 
 
Zadanie 3  
„Kot” – wspólnie z rodzicami wykonaj pracę plastyczno-techniczną z rolki po papierze 
toaletowym. Twój kot może być wykonany dowolną techniką, z materiałów dostępnych w 
domu. Do ozdobienia możesz użyć np. farb, kolorowego lub samoprzylepnego papieru, 
włóczki, makaronu spaghetti. Twój kot może wyglądać tak, jak sobie go wyobrazisz.  



 

  
 
 
 
 
 
 
CZWARTEK (07.05.2020)  
Temat dnia: „W księgarni” 
 
Zadanie 1 .  
Posłuchaj fragmentu wiersza T. Kubiaka: 
 

 
Kup mi, mamo książeczkę 

T. Kubiak 
 

Kolorowe książeczki, 
kolorowe bajeczki, 

w kolorowych bajeczkach 
kolorowy jest świat. 

Kup mi, mamo, książeczkę, 
przeczytamy bajeczkę, 

a w bajeczce tej- dziwy. 
 Każdy poznać je rad.  
 
 
Odpowiedz na pytania: Czy lubisz dostawać książeczki;? Kto Ci czyta książeczki?; Jakie bajki 
znasz? 
 
 
 



Zadanie 2. 

 



Zadanie 3.  
Praca z książką- KP2.24. Dziecko wypowiada 
księgarnię. Zadaniem dziecka jest otoczenie pętlami książek, które mama kupiła Toli.
 
 
 
PIĄTEK (08.05.2020)  
Temat dnia: „Lubię czytać - 
 
Zadanie 1 
Przyjrzyj się obrazkom i powiedz, które zachowanie dzieci
 

 
 
Zadanie 2 
Wskaż palcem wszystkie książki, które znajdują się 

KP2.24. Dziecko wypowiada się na temat obrazka przedstawiającego 
księgarnię. Zadaniem dziecka jest otoczenie pętlami książek, które mama kupiła Toli.

 biblioteka” 

Przyjrzyj się obrazkom i powiedz, które zachowanie dzieci jest prawidłowe, dlaczego?

Wskaż palcem wszystkie książki, które znajdują się NA krześle. 

 

się na temat obrazka przedstawiającego 
księgarnię. Zadaniem dziecka jest otoczenie pętlami książek, które mama kupiła Toli. 

jest prawidłowe, dlaczego? 

 



 
Zadanie 3 
Przyjrzyj się obrazkom. Spróbuj odgadnąć z jakich bajek pochodzą te postaci? 

 

   

 
PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 3-LATKÓW: 
Kontakt z: 
Grupą I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl 
Grupą II „Żabki”: zabki-grupa2@wp.pl 
Grupą III „Motylki”: motylkiprzedszkole@vp.pl 
 


