
ZDALNE NAUCZANIE - propozycja zabaw i ćwiczeń dla dzieci sześcioletnich na temat: 

„Bajeczki z książeczki”. 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 14.05.2020 r. proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń.  

Życzymy udanej zabawy! ☺ 

 

1. Jak powstaje książka? – film animacyjny.  

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

2. Wiersz pt. „Smutna książeczka”.  

„Smutna książeczka” 

Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jena książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 
 

Rozmowa na temat jak dbać o książki?  

Wspólnymi siłami dzieci i rodzice mogą naprawić uszkodzone książeczki w domu ☺ 

3. 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 

najgrubszej. 

4. Z książką na głowie.  

Jest to nic innego jak wyścigi z książką na głowie. (Oczywiście książkę można  zastąpić 

starym zeszytem). Dla utrudnienia można zbudować slalom albo tor z przeszkodami. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


5.  Do czego służy zakładka do książki ?  

 

„Zakładka” 

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek. 

Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania. 

Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają, 

a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli. 

Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa. 

Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa. 

Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie. 

Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam. 

Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca 

Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że, 

Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce. 
    

Autor: Olga Adamowicz 

6. Wykonanie zakładki do książki – kilka inspiracji.  
 

Przykładowe wzory zakładek do książki, które dziecko może ozdobić według własnego 

pomysłu: 

 

http://przedszkolankowo.pl/2017/04/03/zakladka-do-ksiazek/ 

albo:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PL2vt_TPKQbZob-85AoY8Cxtj8LjigvTNk&v=YVkJPCp_1UQ 

http://przedszkolankowo.pl/2017/04/03/zakladka-do-ksiazek/
https://www.youtube.com/watch?list=PL2vt_TPKQbZob-85AoY8Cxtj8LjigvTNk&v=YVkJPCp_1UQ


  

 

 

 

 

 

 


