
 

 

Propozycja zajęć na poniedziałek (4.03.2020r.) 

 dla czterolatków 

Temat tygodniowy: „TAJEMNICE KSIĄŻEK”   
Temat dnia: „Moje ulubione książki”   
 
 
 
 
 
 
Zadanie 1 
Poproś rodzica o przeczytanie wierszyka, następnie spróbuj odpowiedzieć na pytanie. 
Dlaczego warto mieć książeczki  w domu i czytać je codziennie? 

„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 ją do ręki bierz. 

Zadanie 2             
Bajkowa gimnastyka- Znasz bajkę o Tomciu Paluchu, który uciekał przed olbrzymem w sied-
miomilowych butach? Załóż buty taty, a rodzice niech stworzą dla Ciebie w domu tor prze-
szkód, przez który będziesz przechodził niczym Tomcio Paluch uciekający przed olbrzymem w 
zaczarowanych butach. 

 



 
 
 
                                
Zadanie 3 
Policz, ile książek jest na każdej półce. Dorysuj trzy książki na wybranych przez 
siebie półkach. 
 
W kratce obok narysuj tyle kresek, ile książek jest na półce. 
Pokoloruj na czerwono tę półkę, na której jest najwięcej książek, a na zielono tę, 
na której jest ich najmniej. 

 

 

 



 

  Propozycja zajęć na wtorek (5.05.2020r.)  

dla czterolatków 

Temat tygodniowy: „TAJEMNICE KSIĄŻEK” 
Temat dnia: „jak powstaje papier?”      

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 1 
Obejrzyj film, a dowiesz się jak powstaje papier. 
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI 

 
Zadanie 2 
Czy znasz tę bajkę? –Odgadywanie tytułów bajek na podstawie obrazków związanych z ich 
treścią. 
Razem z rodzicami spróbujcie odgadnąć bajkową zagadkę i dopasujcie do niej daną postać. 

1.Bardzo lubi słodki miód, Zawsze czuje w brzuszku głód. Znają z książek go dzieciaki, Naj-
sławniejszym jest Misiakiem! 

2. Bardzo ładna z niej dziewczynka, Uśmiechnięta u niej minka. Gdy dla babci leki niesie To 
spotyka wilka w lesie. Czy już wszystkie dzieciaki Wiedzą kto to taki? 

3. Chłopczyk i dziewczynka zabłądzili nocą. Patrzą okienka wśród lasu migocą. –Domek z 
piernika! – Wejdźmy do środka! Ach, czy nic złego dzieci nie spotka? 
4. Jaka to dziewczynka Ma roboty wiele, A na pięknym balu Gubi pantofelek? 

  
 
Zadanie 3 

Zabawa muzyczno-ruchowa do utworu pt. „Bajeczki””. Przenieś się myślami do świata bajek i 

baśni. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że zamieniłeś/aś się w swoją ulubioną postać z bajki i 

zatańcz w dowolny sposób do rytmu piosenki. Spróbuj zapamiętać tekst  

piosenki   

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

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
https://www.youtube.com/watch?v=aGfrMwIbPTY


Propozycja zajęć na środę (6.05.2020r.) 

dla czterolatków 

 
Temat tygodniowy: „TAJEMNICE KSIĄŻEK” 
Temat dnia: „Kolorowe książeczki” 

 

 

Zadanie 1  

Poproś rodzica o przeczytanie bajki „Trzy świnki”, Na podstawie bajki wykonaj zadanie 2. 

Co przydarzyło się świnkom 

Dawno temu żyły sobie razem z mamą trzy małe świnki. Jed-

nak były bardzo biedne, dlatego ich matka postanowiła wyprawić je 

w świat, aby wybudowały własne domy i usamodzielniły się. Tylko 

jedna świnka była pracowita i ona od razu wzięła się do budowania. 

Zajęło jej to dużo czasu i kosztowało sporo wysiłku, jednak udało się 

jej postawić solidny, murowany dom. Tymczasem jej beztroskie ro-

dzeństwo spędzało całe dnie na zabawie. Jednak kiedy jesień zaczęła 

mieć się ku końcowi, pozostałe świnki również postanowiły zbudować swoje domki. Pierwsza zrobiła chatkę ze słomy. 

Szybko się z tym uwinęła i tego samego dnia wprowadziła się do słomianej, przytulnej chatki. Drugi prosiaczek jako 

materiał budowlany wykorzystał patyki i po dwóch dniach stanął jego mały, drewniany dom. Chociaż ani słomiany, 
ani drewniany domek nie był zbyt trwały, to ich mieszkańcy cieszyli się, że znów mają czas na figle i przyjemności. 

Pewnego dnia w pobliże domków świnek zakradł się bardzo głodny wilk. Prosiaczki zauważyły go i schowały 

się w swoich chatkach. Nieproszony gość podbiegł najpierw do słomianego domku i zaczął domagać się, by mu otwo-

rzono. Kiedy to nie nastąpiło, wilk nabrał powietrza i tak mocno dmuchnął na słomiane ściany, że te zupełnie się roz-

sypały. Przestraszona świnka szybko uciekła do drewnianego domku. Wraz z siostrą zaryglowała drzwi, ale wilk już 

przy nich był. Choć nie mógł rozdmuchnąć drewnianych ścian, zaczął tak mocno kopać i napierać na domek, że ten nie 

wytrzymał i rozpadł się na kawałki. Świnki pobiegły co sił w nogach do murowanego domku ostatniego prosiaczka. 

Kiedy wilk do niego dopadł, zaczął dmuchać, kopać i rzucać się na drzwi, jednak bez efektu. Trwało to dość długo, aż 

wilk zrobił się bardzo zmęczony i ogłosił, że się poddaje. Jednak rozsądna świnka mu nie uwierzyła, podejrzewając, że 

będzie on chciał dostać się do środka przez komin. Dlatego wraz z rodzeństwem rozpaliła ogromny ogień i postawiła 

na nim kocioł z wodą. Już po chwili w kociołku bulgotał wrzątek, do którego z wrzaskiem wpadł zły wilk. Z okropnym 

wyciem uciekł jak najdalej od trzech świnek i odtąd szerokim łukiem omijał wszystkie murowane domy. Lekkomyślne 
świnki wreszcie zmądrzały i postanowiły zbudować takie same chatki, jak miał ich brat. 

Zadanie 2 
Do zadania będzie potrzebne: biała kartka, nożyczki i klej.  
Przetnij obrazki po przerywanych liniach, następnie ułóż historyjkę obrazkową według 
kolejności zdarzeń w bajce. 

 



 
 
 
 
 
Zadanie 3 
Spróbuj stworzyć 3 domki dla 3 świnek z bajki. 
Jeden z papieru, zamiast słomy, drugi z wykałaczek, niczym dom z drewna, no i trzeci z kloc-
ków, zakładając że jest z cegieł. A teraz wyobraź sobie że jesteś złym wilkiem i próbujesz 
zdmuchnąć domki.  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propozycja zajęć na czwartek (6.05.2020r.) 

dla czterolatków 

 

Temat tygodniowy: „TAJEMNICE KSIĄŻEK” 
Temat dnia: „W księgarni”  
 

 

 

 Zadanie 1 

„Smutna książeczka”- poproś rodzica o przeczytanie tekstu i opowiedz na pytanie. 
Jak myślisz, co się dzieje z książką gdy zaczynamy po niej rysować i ją niszczyć? Posłuchaj 
wiersza, zastanów się jak można dbać o książki by długo nam służyły. 

 

 
 
Zadanie 2 



Mała czy duża? 
Do tej zabawy będziecie potrzebować kilku książek w różnych rozmiarach. Zadaniem dzieci 
jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrub-
szej.  

 

Przy okazji przypomnij sobie budowę książki: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie 3 
Porozmawiaj mamą, tatą bądź rodzeństwem o Twoich ulubionych bajkach oraz postaciach z 
bajek. Poproś rodzica o wydrukowanie poniższej książki i zaprojektuj okładkę swojej ulubio-
nej książki według własnego pomysłu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Propozycja zajęć na piątek (7.05.2020r.)  

dla czterolatków  

  
Temat tygodniowy: „TAJEMNICE KSIĄŻEK” 
Temat dnia: „Lubię czytać-biblioteka” ?” 
 
 
 
 
Zadanie 1. 
Zapoznaj się z zasadami zachowania w bibliotece. Gdy pójdziesz do biblioteki będziesz wie-
dział/a jak należy się zachować.  

 

 
 
 



 
Zadanie 2. 
„Zakładka do książki” . Poproś rodzica o  przeczytanie wierszyka, a dowiesz się czym jest 
zakładka do książki. 

 
 
Spróbuj zrobić swoją zakładkę! Oto kilka przykładów: 

 

 
Zadanie 3 
Rozwiąż zagadki. 
Kopciuszkowi z bajki bardzo było żal, że nie może jechać z siostrami na… (bal) . 
Ma czerwony płaszczyk, czerwoną czapeczkę, tańczyć z groźnym wilkiem boi się troszeczkę. 
(Czerwony Kapturek) 
Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka? (Jaś i Małgosia) 
Buty nosi, choć to nie człowiek. Co to za zwierzak, kto mi odpowie? (Kot w butach). 

 
 



 
MALI PATRIOCI 

 W ramach prowadzonej  innowacji pedagogicznej „Mali Patrioci”, proponuję wykonanie 
kilku prostych zadań. 

 
Zadanie 1 
 
Zapoznaj się z postacią Fryderyka Franciszka Chopina. Był to najwybitniejszy polski kompozy-
tor i pianista. 
 
 

 
 
Ciekawostki o Fryderyku Chopinie 

 Młody Fryderyk był lubiany przez swoich rówieśników. Cechowało go poczucie humo-
ru i pogodne nastawienie do życia. 

 Fryderyk wychowywał się w domu, któremu zawsze towarzyszyła muzyka. Z okien 
często można było usłyszeć dźwięk różnych instrumentów oraz śpiew. 

 Fryderyk Chopin posiadał nie tylko talent muzyczny, ale także aktorski, literacki i ma-
larski.  

 Już od najmłodszych lat Fryderyk wolał grać na fortepianie w ciemności. Stanowiło to 
dla niego odpowiednią inspirację. Również grając na koncertach prosił o przygaszenie 
światła w pokoju. 

 
Zadanie 2 
Posłuchaj utworu Fryderyka Chopina „Walc a-moll”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk 
 
 
 
Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków: 
Grupą IV „Muchomorki”: muchomorki.grupa4@gmail.com 
Grupa V „Pszczółki”: pszczolkimps2@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk
mailto:muchomorki.grupa4@gmail.com
mailto:pszczolkimps2@wp.pl

