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Dzień dobry kochane Biedroneczki, dzień dobry drodzy rodzice. Tematem 
wiodącym w tym tygodniu jest „Święto książki”. Witamy i do zajęć, zabaw  
i ćwiczeń w tym pięknym 11 dniu maja zapraszamy. 

 
1*”Gimnastyka z rana – całkiem fajna sprawa” – zabawa ruchowa przy 
piosence „Najpierw skłon - wygibasy TV      (pamiętajcie, że ćwiczymy zawsze  
w przewietrzonym pomieszczeniu) 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
 
- zaczynamy marszem w miejscu 
- potem skłon 
- wyprost 
- ręce wyprostowane do góry – sięgamy wysoko 
- powtarzamy 
 
 
2* „Zaczarowany świat” -  rozmowa z dziećmi inspirowana opowiadaniem 
czytanym przez rodzica ( z wykorzystaniem ilustracji do opowiadania – 
ilustracje zamieszczone niżej ). Prosimy rodzica o przeczytanie opowiadania – 
dziękujemy. 
(Cele: spostrzeganie książki, jako źródła wiedzy; udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące 
treści opowiadania; poprawne używanie zwrotów: autor, redaktor, wydawca, księgarnia, 
biblioteka) 
 
 
    Był ciepły, słoneczny dzień majowy. Babcia Nina jak zwykle czekała na 
Agnieszkę przed szkołą. 
   - Agnieszko! Mam dla ciebie niespodziankę – powiedziała tajemniczym 
głosem. Zapraszam cię do zaczarowanego sklepu. 
   Agnieszka przyzwyczaiła się już do fantastycznych pomysłów babci, ale 
zaczarowany sklep? To musi być coś niezwykłego. 
   - A teraz zamknij oczy – szepnęła z przejęciem babcia. 
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   - Dzyń! Dzyń! Agnieszka usłyszała radosny dźwięk dzwonka umieszczonego 
nad drzwiami sklepu. 
Otworzyła oczy … - To przecież zwyczajna księgarnia! – powiedziała zdumiona. 
   - Zwyczajna księgarnia? Patrz uważnie. 
   Agnieszka rozejrzała się dookoła. Książek było mnóstwo. Stały równo ułożone 
na długich półkach. Podeszła do stołu, gdzie piętrzył się stos książek. Były 
wspaniałe. 
I nagle Agnieszka poczuła, że otwiera się przed nią jakiś inny , nie znany dotąd 
świat – tajemnice Wszechświata, życie egzotycznych zwierząt, historia 
wynalazków, niezwykłe przygody i podróże, wiersze, baśnie, bajki i legendy. To 
wszystko zamknięte w pięknych, kolorowych książkach. 
   - Wystarczy, że je otworzę i przeczytam – szepnęła zachwycona. 
   - Oczywiście – odpowiedziała babcia. Możesz nawet przenieść się w czasie, aż 
do starożytności. Poznać życie swoich rówieśników przed tysiącami lat. Więc 
powiedz kochanie, czy to nie jest zaczarowany sklep? 
   - Masz rację babciu. A ty jesteś dobrą wróżką, która potrafi zaczarować 
wszystko. Nawet zwyczajną księgarnię – zaśmiała się Agnieszka. 
 
*Rozmowa na temat opowiadania: 
- Do jakiego zaczarowanego sklepu zaprosiła Agnieszkę  babcia ?  
- Dlaczego babcia nazwała księgarnię zaczarowanym sklepem? 
- Skąd w księgarni książki? 
- Dlaczego czytamy książki, czy są one nam potrzebne? 
- Czym różni się biblioteka od księgarni? (Czym różni się wypożyczenie od 
  kupienia?) 
- Czy pamiętacie kogo nazywamy autorem, kto to jest redaktor a kim jest 
  wydawca? 
- Mam pomysł! Może, chcecie swoimi słowami opowiedzieć rodzicom, co 
przytrafiło się Agnieszce? Jeżeli tak, to popatrzcie na ilustracje – będzie wam 
łatwiej. Powodzenia! 
 
3*„Podróż do krainy bajek” – słuchanie piosenki odtwarzanej z komputera;  
Posłuchajcie uważnie i zapamiętajcie o czym jest ta piosenka. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE 

- Czego dotyczy tekst tej piosenki? O czym on opowiada? 
- Jak określicie melodię tej piosenki? Do czego zaprasza? 
- Kto ma nas zabrać do krainy bajek?  
- Kto to jest pan Andersen? 
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Powtarzajcie, proszę za swoim rodzicem refren piosenki: 
 
„Zabierz nas, zabierz do krainy bajek 
 niezapomniany panie Andersenie. 
Niech  przez chwilę, chociaż nam się zdaje,  
że może każde spełnić się marzenie” 
 
Na pewno znacie już refren na pamięć. Proponujemy wysłuchajcie piosenki 
jeszcze raz, a refren zaśpiewajcie. Podajemy słowa piosenki dla tych, którzy 
chcą nauczyć się jej w całości. 
 
Lubimy baśnie smutne i wesołe 
to chyba jasne, czemu tak się dzieje. 
Te smutne niezłą dają szkołę, 
wesołe dają zaś nadzieję. 
 
 
     Refren: Zabierz nas, zabierz do krainy bajek 
                   niezapomniany panie Andersenie. 
                   Niechaj przez chwilę, chociaż nam się zdaje, 
                   że może każde spełnić się marzenie. 
 
 
A w Kopenhadze ponoć wieczorami 
po dzień dzisiejszy błądzi ulicami 
widmo dziewczynki małej z zapałkami 
wraz ze swą smutną tajemnicą. 
      Refren: …………. 
 
 
Lecz Calineczka spotka księcia w końcu, 
brzydkie Kaczątko stanie się łabędziem, 
ziarenko grochu wykiełkuje w słońcu 
a słowik zawsze śpiewać będzie. 
     Refren: …… 
 
Karta pracy nr 1 przedstawia obrazy  – podajcie z jakich bajek pochodzą. 
Karta pracy nr 2 zawiera tytuły różnych baśni. Możecie połączyć tytuły  
z obrazkami. 
Karta pracy nr 3 i 4 – to obrazki do kolorowania (wybierzcie ten, który się wam 
podoba). 
 
Żegnamy się z Wami. Życzymy miłej zabawy – pani Lidzia i Asia. 
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Karta pracy nr 1 
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Karta pracy nr 2 

 

„Królowa Śniegu”          
 
„Dziewczynka z zapałkami” 
 
„Brzydkie kaczątko”     
 
 „Księżniczka na ziarnku grochu” 
 
„Calineczka”     
 
 „Nowe szaty Cesarza” 
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Karta pracy nr 3 
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Karta pracy nr 4 

 

 


