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Czas realizacji (tydzień) 

 
Poniedziałek 

• Przywitanie „Wszyscy są, Witam was…” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe. Czytanie książeczki. Nauczyciel otwiera książeczkę, a dzieci 

naśladują jej czytanie, wydłużają kolejne samogłoski: a, o, i, e, u, y (np. jedna 

wydłużona samogłoska jako czytanie jednej strony). Nauczyciel zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddechowy: wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie go ustami. 

Podczas przekładania kolejnych kartek dzieci wykonują językiem ruch naśladujący 

przekładanie kartki: przesuwają czubek języka od jednego kącika ust do drugiego. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Słodki poczęstunek”. Nauczyciel mówi polecenie, a dzieci je 

wykonują: herbata jest gorąca, pijemy herbatę, ciasteczka na talerzykach wyglądają 

smakowicie, jemy ciastka, skosztowaliśmy kwaśnej cytryny z herbaty, kawałek 

ciasteczka przykleił się nam do podniebienia.  

•  Oglądanie różnych książek znajdujących się w biblioteczce przedszkolnej, ale również 

książek przyniesionych przez dzieci. Dzieci opowiadają o książkach. 

• Zabawa ruchowa Chodzimy z książkami. Nauczyciel prosi, aby dzieci położyły sobie 

książki na głowie. Ich zadaniem jest takie chodzenie po sali, aby nie zderzyć się ze 

sobą i aby książki nie spadły im z głów.  

• Zabawa dramowa Wesoła książka i smutna książka. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy 

książka wygląda na wesołą, a kiedy – na smutną. Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki. 

Kiedy muzyka jest wolna, dzieci biorą do ręki smutną książkę (np. książka, która ma 

wyrwaną kartkę), a kiedy muzyka jest szybka – biorą do ręki książkę wesołą (książka 

niezniszczona). 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Moje książki. 

•  Dzieci słuchają wiersza czytanego przez Nauczyciela, a następnie rozmawiają o nim. 

Próbują wytłumaczyć, co to znaczy, że książka jest naszym przyjacielem. 

• Rozmowa na temat: Jakie są książki? Nauczyciel rozdaje dzieciom po jednej książce. 

Następnie pokazuje i nazywa kolejne elementy w kilku książkach (strona, okładka, 

spis treści, grzbiet). Prosi, aby dzieci pokazały wskazane elementy w swoich książkach 

i razem z nią ponownie je nazwały. 

• Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, jak nazywa się osoba, która pisze książkę i czym się 

zajmuje taka osoba. 

• Nauczyciel pokazuje dzieciom kilka rodzajów książek. Wspólnie nazywają ich rodzaje 

np. album przyrodniczy, album z samochodami, książka z bajkami. 

• Oglądanie książek z baśniami, Nauczyciel czyta wybraną baśń. Następnie Nauczyciel 

pokazuje obrazki z charakterystycznymi elementami danej baśni i prosi, aby dzieci 

spróbowały podać tytuł baśni lub w skrócie ją opowiedziały (z pomocą nauczyciela). 



• Książkowe kolekcje – segregowanie książek ze względu na: wielkość, grubość, 

przeznaczenie, tematyka. 

• Zabawa Spotkanie bajek.  Dzieci siedzą w kole. Każde z nich otrzymuje od Nauczyciela 

obrazek przedstawiający określonego bohatera (dwie osoby mają takiego samego 

bohatera). Na hasło: Kot w butach, zamieniają się miejscami te dzieci, które mają 

obrazek Kota w butach itd. Na hasło: Spotkanie bajek, wszystkie dzieci wstają, 

chwytają się za ręce i tańczą w koło. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

• Przywitanie Ja jestem. Każde dziecko po kolei wypowiada swoje imię mówiąc: 

Ja – tupnięcie jedną nogą. 

Jestem – tupnięcie drugą nogą. 

(imię) – podskok na obu nogach. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe Czytanie książeczki. Nauczyciel otwiera książeczkę, a dzieci 

naśladują jej czytanie, wydłużają kolejne samogłoski: a, o, i, e, u, y (np. jedna 

wydłużona samogłoska jako czytanie jednej strony). Nauczyciel zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddechowy: wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie go ustami. 

Podczas przekładania kolejnych kartek dzieci wykonują językiem ruch naśladujący 

przekładanie kartki: przesuwają czubek języka od jednego kącika ust do drugiego. 

• Ćwiczenia logopedyczne Odgłosy z kącików. 

La  lo, li, la, lo, li – tak laleczki piosnka brzmi. 

Brum, brum, brum brum, brum – wyścigówek pędzi sznur. 

Hi, hi, ha, hi, hi, ha – dobry humor małpka ma. 

Hop i bęc, hop i bęc – kto poskakać ma dziś chęć? 

• Zabawa słownikowa Jaka to książka? Nauczyciel przygotowuje różne książki. Pokazuje 

je dzieciom kolejno omawiając ich wygląd. Wkłada do pudełka jedną z nich tak, aby 

nie widziały tego dzieci. Chętne dziecko zagląda do pudełka. Stara się opisać grupie 

daną książkę. Dzieci próbują zgadnąć, jaką książkę widziały pozostałe dzieci.  

• Oglądanie filmu W świecie książek. 

Nauczyciel zadaje dzieciom pytania związane z filmem: 

- Co się robi w księgarni? 

- Po co chodzimy do biblioteki? 

- Co możemy znaleźć w antykwariacie? 

- W jaki sposób czytają książki osoby niewidome? 

• Nauczyciel mówi, że książki można spotkać w księgarni, bibliotece i antykwariacie. 

Istnieją książki pisane dla osób niewidomych, pisane alfabetem Braillea. 

• Wyeksponowanie kącika książek w sali zabaw. Nauczyciel organizuje czytelnię: 

miejsce, w którym dzieci będą mogły oglądać książki. Zadaje dzieciom pytania: 

- O czym musimy pamiętać, zanim weźmiemy książkę do ręki? (dzieci idą umyć ręce) 



- Obejrzyjcie różne książeczki i powiedzcie, z czego składa się książka. 

• Ćwiczenia słownikowe – Jak jest zbudowana książka? 

Nauczyciel pokazuje na przykładzie jednej książki, z czego się ona składa. Rozdaje 

dzieciom po jednej książce, a dzieci sprawdzają, czy w ich książkach też są takie 

elementy. Mówią, jakie one mogą być: 

- okładka (twarda, miękka, z papieru, z materiału) 

- strony książki (białe, kolorowe, śliskie, z napisami, z numerami stron) 

- grzbiet (gruby, cienki) 

- spis treści (długi, krótki) 

• Zabawa dramowa Wesoła książka i smutna książka. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy 

książka wygląda na wesołą, a kiedy – na smutną. Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki. 

Kiedy muzyka jest wolna, dzieci biorą do ręki smutną książkę (np. książka, która ma 

wyrwaną kartkę), a kiedy muzyka jest szybka – biorą do ręki książkę wesołą (książka 

niezniszczona). 

• Zabawa orientacyno-porządkowa Książeczki – na półeczki. Dzieci biegają po 

wyznaczonym terenie w sali. Na hasło: Książeczki – na półeczki, ustawiają się w 

szeregu, jedno obok drugiego. Na hasło: Książeczki – z półeczki, rozbiegają się po 

wyznaczonym terenie. 

• Zabawa bieżna Księgarz. Dzieci biegają po sali. Jedno z dzieci ma przełożoną szarfę – 

jest księgarzem, który szuka książek do swojej księgarni. Kiedy księgarz dotknie 

któregoś z dzieci, zamienia się ono w książkę, stoi nieruchomo.  

• Praca plastyczna – dzieci otrzymują kartkę z narysowaną okładką, próbują odgadnąć, 

jaką okładkę będą kolorować. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

• Przywitanie  Witamy się… Na hasło nauczyciela: Witamy się… dzieci witają się 

wskazaną częścią ciała, np. Witamy się brzuchami, witamy się nosami itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe Czytanie książeczki. Nauczyciel otwiera książeczkę, a dzieci 

naśladują jej czytanie, wydłużają kolejne samogłoski: a, o, i, e, u, y (np. jedna 

wydłużona samogłoska jako czytanie jednej strony). Nauczyciel zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddechowy: wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie go ustami. 

Podczas przekładania kolejnych kartek dzieci wykonują językiem ruch naśladujący 

przekładanie kartki: przesuwają czubek języka od jednego kącika ust do drugiego. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel czyta wierszyk dźwiękonaśladowczy, a dzieci 

naśladują dźwięki o których jest w nim mowa. 

• Poznawanie różnych rodzajów papieru: o różnej grubości, fakturze, w różnych 

kolorach, np. szary, papier pakowy, papier ksero, brystol bibuła. Dzieci oglądają różne 

kawałki papieru dotykają ich, oceniają kolor, grubość, sztywność, fakturę. Wybierają 



papier i wykonują eksperymenty, próby rysowania ołówkiem, kredką, farbą, 

mazakiem.  

• Jakie ubranko ma książka? Nauczyciel ogląda z dziećmi książki i zwraca uwagę na 

okładki. 

• Oglądanie filmu Historia pisma. Rozmowa z dziećmi na temat obejrzanego filmu. 

• Zabawa dramowa Wesoła książka i smutna książka. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy 

książka wygląda na wesołą, a kiedy – na smutną. Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki. 

Kiedy muzyka jest wolna, dzieci biorą do ręki smutną książkę (np. książka, która ma 

wyrwaną kartkę), a kiedy muzyka jest szybka – biorą do ręki książkę wesołą (książka 

niezniszczona). 

• Zabawa orientacyno-porządkowa Książeczki – na półeczki. Dzieci biegają po 

wyznaczonym terenie w sali. Na hasło: Książeczki – na półeczki, ustawiają się w 

szeregu, jedno obok drugiego. Na hasło: Książeczki – z półeczki, rozbiegają się po 

wyznaczonym terenie. 

• Wyjście do pobliskiej biblioteki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

Czwartek 

• Przywitanie Witaj. 

Witam cię, witam cię, 

Zaczynamy nowy dzień. 

Teraz klaśnij: raz, dwa, trzy, 

Jestem ja, jesteś ty. 

Uderz w uda: raz i dwa, 

Każdy z nas kolegę ma. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe Czytanie książeczki. Nauczyciel otwiera książeczkę, a dzieci 

naśladują jej czytanie, wydłużają kolejne samogłoski: a, o, i, e, u, y (np. jedna 

wydłużona samogłoska jako czytanie jednej strony). Nauczyciel zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddechowy: wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie go ustami. 

Podczas przekładania kolejnych kartek dzieci wykonują językiem ruch naśladujący 

przekładanie kartki: przesuwają czubek języka od jednego kącika ust do drugiego. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Zabawy grafomotoryczne Esy-floresy. Nauczyciel rozdaje dzieciom rysunki postaci z 

dotychczas poznanych bajek. Ich zadaniem jest odgadnięcie, co to za postać, a 

następnie kolorują obrazek. 

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Gdzie jest książka? Nauczyciel rozkłada 

książki w różnych miejscach sali. Zadaniem dzieci jest wskazanie położenia książek 

względem przedmiotów wskazanych przez Nauczyciela (dzieci używają słów: na, 

obok, pod, za, przed, między). 



• Rozmowa na temat wiersza A. Nosalskiego Książka. Nauczyciel wyjaśnia nowe słowa, 

niezrozumiałe i wyjaśnia ich znaczenie. 

• Nauczyciel zadaje pytania do wiersza: 

-Gdzie mogą mieszkać książki? 

- Jakie przygody mogą się zdarzyć w książkach? 

- Do czego zaprasza książka z wiersza? 

• Nauczyciel wraz z dziećmi ustala zasady korzystania z książek. 

• Dzieci wykonują zakładki do książki. 

• Zabawa orientacyno-porządkowa Książeczki – na półeczki. Dzieci biegają po 

wyznaczonym terenie w sali. Na hasło: Książeczki – na półeczki, ustawiają się w 

szeregu, jedno obok drugiego. Ma hasło: Książeczki – z półeczki, rozbiegają się po 

wyznaczonym terenie. 

• Zabawa badawcza Zniszczone, niezniszczone. Dzieci mają do dyspozycji kilka książek 

znajdujących się w różnym stanie (niezniszczonych i takich, które wymagają 

naprawy). Dzieci je oglądają i mówią, czym się różnią. Razem z Nauczycielem 

zastanawiają się, jak można naprawić zniszczone książki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

Piątek 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Czytanie książeczki. Nauczyciel otwiera książeczkę, a dzieci 

naśladują jej czytanie, wydłużają kolejne samogłoski: a, o, i, e, u, y (np. jedna 

wydłużona samogłoska jako czytanie jednej strony). Nauczyciel zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddechowy: wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie go ustami. 

Podczas przekładania kolejnych kartek dzieci wykonują językiem ruch naśladujący 

przekładanie kartki: przesuwają czubek języka od jednego kącika ust do drugiego. 

• Ćwiczenia logopedyczne Odgłosy z kącików. 

La  lo, li, la, lo, li – tak laleczki piosnka brzmi. 

Brum, brum, brum brum, brum – wyścigówek pędzi sznur. 

Hi, hi, ha, hi, hi, ha – dobry humor małpka ma. 

Hop i bęc, hop i bęc – kto poskakać ma dziś chęć? 

• Ćwiczenia spostrzegawczości – O której książce mówię? Nauczyciel rozkłada przed 

dziećmi różne książki. Następnie opisuje ilustrację znajdującą się na okładce jednej z 

nich. Zadaniem dzieci jest wskazanie książki, której okładkę opisuje Nauczyciel. 

• Zabawa Biblioteka. Kilkoro dzieci łapie się za ręce i tworzy koło (tworzy bibliotekę). 

Jedno dziecko wchodzi do środka koła – jest książką. Na dźwięk tamburyna dzieci 

rozbiegają się po sali. Na hasło Nauczyciela: Biblioteka, wracają do koła. 



• Zabawa ruchowa Jeden, dwa, trzy, cztery. Dzieci chodzą po sali, odmierzają kroki 

(jeden, dwa), liczą kolejno w zakresie czterech, stosując liczebniki główne. Na trzy – 

zatrzymują się, a na cztery – stają na jednej nodze. 

• Podsumowanie projektu Książka. 

• Wręczenie dzieciom dyplomów PRZYJACIEL KSIĄŻEK. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 


