
Propozycje zabaw i aktywności dla grupy III na środę 17.02.2021r,  

TEMATYKA TYGODNIA: ZNAMY TE BAŚNIE 

Jak powstaje książka? 
Dzisiaj dowiecie się jak powstają książki i bajki. 
 

 
 
Aktywność poznawcza 
Obejrzyj film edukacyjny „Jak powstaje książka” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 
 
Po obejrzeniu filmu porozmawiajcie o etapach powstawania książek. Rodzic wyjaśnia 
niezrozumiałe dla dziecka słowa: autor, grafik, korektor, fotograf, drukarnia, ilustrator, 
wydawnictwo, czytelnik, księgarz.  
Dzieci dzielą te wyrazy na sylaby, liczą z ilu sylab składa się każdy wyraz. 
Poszukajcie książek, bajek w domu, porozmawiajcie o ich wyglądzie, omówcie ich budowę- 
okładka, strona tytułowa (tytuł książki, autor) treść, ilustracje, spis treści. 
Postarajcie się wymienić korzyści, jakie płyną z czytania książek. 
 
Aktywność ruchowa 
Ilustracja ruchowa rymowanki „Wielki smok”. Rodzic czyta rymowankę, dziecko ilustruje 
ruchem jej treść. 
 
Wielki smok szedł do przodu kroki trzy 
Zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły. 



Skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe. 
Latał w koło, by pogubić myśli złe. 
W chłodnej wodzie pływał żabką też, 
Na czworakach chodził tak jak jeż. 
Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek spał. 
Kolorowe sny całą nockę miał. 
  
Aktywność muzyczna  
Posłuchajcie piosenki pt „Lubimy bajki” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY&t=36s 
 
Aktywność poznawcza 
 
Odkrywamy literę W,w na podstawie wyrazu waga. 
Porównaj wagę kuchenną do wagi łazienkowej- czym się różnią, do czego służą? 
Co słyszysz na początku wyrazu waga? 
Podziel wyraz waga na sylaby, jeśli potrafisz na głoski. 
Porozmawiaj z Rodzicami jak wygląda literka W,w, do czego jest podobna, co wam 
przypomina. Napisz literkę W w powietrzu raz prawą, raz lewą ręką. 
Odszukaj razem z Rodzicem literkę W,w- w gazetach -wytnij ją i naklej na kartkę. Narysuj 
kilka przedmiotów, które rozpoczynają się głoską W. 
 
Aktywność ruchowa 
Ćw. gimnastyczne z butelkami- koniecznie poćwiczcie z Rodzicami. 
🖕Przygotuj butelkę 0,5 l z wodą. 
 
Rozpoczynamy oczywiście rozgrzewką- bieg w miejscu, wymachy ramion, skłony. 
1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w 
miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 
2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie. Po opanowaniu 
chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z 
przodu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp. 
3. W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po 
wyciągniętych ramionach /ćwicz na zmianę podbijanie i toczenie/. 
4. W staniu, butelka w jednej ręce – półprzysiady i wyprosty, z jednoczesnym zataczaniem 
kół butelką prawą i lewą ręką na zmianę. 
5. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim 
dotknie podłoża. 
6. Podskoki przez butelkę. Butelka leży na dywanie, dzieci przeskakują obunóż do przodu i do 
tyłu przez butelkę. 
7. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół 
dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie 
butelki z ręki do ręki zręczne/. 
8. Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w 
prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki. 



9. Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawej stopy i próba 
przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie 
powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz i niezginanie kolan. 
10. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim 
ruchem w przód i przysuwanie do kolan. 
11. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad czołem – 
wyprost tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać 2-3 sekundy, a 
następnie powrót do pozycji wyjściowej. 
12.  Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – przeniesienie 
nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. Powtórz ćwiczenie kilka 
razy. 
13. Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód i w tył, 
następnie przetaczanie butelki między stopami od lewej do prawej, zwiększając stopniowo 
odległość. 
15.Relksacja-siad skrzyżny wdech nosem z równoczesnym podniesieniem rąk w górę bokiem, 
następnie wydech ustami z równoczesnym opuszczeniem ramion. 
 
Aktywność grafomotoryczna 
Wydrukuj kartę pracy i rysuj szlaczki. 
 
http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci-mlodszych-5/ 
 
 
Ruch na świeżym powietrzu- dobrze Wam zrobi- wybierz się na spacer i korzystaj z uroków 
zimy….nadchodzi odwilż ☃❄☃ 


