
 

8.05.2020 piątek „Księgarnia” 

1. Zestaw ćwiczeń ruchowych.  

– „Ile zrobię kroków?” – dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, kładzie ją sobie na gło-

wie i próbuje zrobić kilka kroków. Dzieci liczą, ile kroków udało im się zrobić, zanim książka 

spadła. Po zabawie dzieci odkładają książki. 

- Zabawa ruchowa Książki. Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. Leżą na bokach. Na 

hasło "książki się otwierają", przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki 

wyprostowane ręce i nogi. Na hasło "książki się zamykają", powracają do pozycji wyjściowej. 

Leżenie na bokach, nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzą do stania na 

baczność. 

2.„Co można kupić w księgarni?” – rozmowa na temat księgarni na podstawie 

doświadczeń dzieci i zabawy dydaktycznej.  

Rodzic układa na dywanie ilustracje, zabawki lub prawdziwe przedmioty: jabłka, ogórki, 

mleko, trzy różne książki, ciasto, babeczki, rogalik, kwiat cięty, kwiat doniczkowy i mówi: 

Leżą tutaj produkty, które można kupić w różnych sklepach, posegregujmy je. Rodzic układa 

cztery obręcze. Dzieci po kolei wkładają po jednym produkcie do obręczy. Dzieci próbują 

podać nazwy sklepów, w których można kupić dane produkty (sklep spożywczy, księgarnia, 

cukiernia, kwiaciarnia). Dzieci głośno przeliczają produkty w każdej obręczy.  

Można zapytać dzieci: Czy byliście kiedyś w księgarni? Jakie książki tam kupowaliście? Co 

jeszcze, poza książkami, można kupić w księgarni? 

 

3. Film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=u3PeDyIABtM 

4. R. zaprasza dziecko do kupowania. Dziecko zastanawia się jak opisać to, co znajduje się na 

okładce wybranej książki. Stosują odpowiednie formy grzecznościowe, np. 

- Proszę o książkę, na okładce której narysowana jest..... 

 

Aby zachęcić dziecko do dłuższej wypowiedzi R. zadaje pytania. 

- Co jeszcze jest na tej okładce, ponieważ nie wiem dokładnie, którą książkę chcesz kupić? 

 

Dzieci nie powinny pokazywać książek palcem. �Żeby nadać kupowaniu bardziej poważną 

formę, R. może zwracać się do dzieci pani, pan. 

4. Praca plastyczna. „Zakładka do książki” 

https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ 
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Linki z propozycjami zabaw dla dzieci 

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/ 

https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/ 

https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-wydruku.html 

Pozdrawiam Agnieszka Burnat 

Kontakt: agnieszkazimon@wp.pl 
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