
08.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Kącik książki. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 

2. Rozwijanie umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                  

Przebieg dnia: 

1.„Książka” – rozmowa z dzieckiem. Rodzic prezentuje różnego rodzaju książki np.: dla 

dzieci, dla dorosłych, albumy, podręczniki…. Dziecko ogląda wszystkie te książeczki, a 

następnie R. zadaje pytania: Dla kogo przeznaczone są te książki?, Czym one się różnią?,          

Dlaczego należy czytać książki? 

2.Słuchanie wiersza I. R. Salach „Moje książki”. 

„Moje książki”. 

Moje książki kolorowe                                                                                                                                      

stoją równo na półeczce,                                                                                                                                                                

myję ręce i oglądam                                                                                                                                                            

kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama,                                                                                                                           

bo ja nie potrafię sama.                                                                                                                                        

Z książek wiele się dowiecie                                                                                                                                    

o szerokim pięknym świecie. 

O roślinach, o zwierzętach,                                                                                                                                 

o dalekich krajach też.                                                                                                                        

Wszystko w książce jest zamknięte,                                                                                                                                                                                        

a więc ją do ręki bierz. 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                        

- Gdzie stoją książki dziewczynki?                                                                                                                            

– Co robi dziewczynka przed oglądaniem książek?                                                                                            

– Kto jej czyta książki?                                                                                                                                   

– O czym opowiadają książki? 

3. Zabawa ruchowa „Przejdź po linie”. 

Rodzic rozkłada na podłodze sznurek. Dziecko przechodzi po nim, starając się, aby całe stopy 

dotykały sznurka. 



4. Karta pracy. 

Połącz książki o tej samej tematyce.  

5. Karta pracy. 

Połącz książkę z takim samym kolorem. 

6. Karta pracy. 

Połącz ze sobą takie same książki. 

7. Karty pracy. 

 Otocz pętlą największą książkę w czarnej okładce i najmniejszą książkę w pomarańczowej 

okładce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.„Książkia”. 

 

             

           

       

 



4. Połącz książki o tej samej tematyce.      

  

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Połącz książkę z takim samym kolorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Połącz ze sobą takie same książki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Otocz pętlą największą książkę w czarnej okładce i najmniejszą książkę w pomarańczowej 

okładce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Dziś przyrzekam, obiecuję, każdą książkę uszanuję!. 

Cele ogólne: 

1.Wdrażanie do szanowania książek. 

2.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za książki. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza  J. Huszcza „Szanujemy książki”. 

Rozmowa na temat treści wiersza; ocena postawy bohaterów; wspólne przeglądanie książek w 

biblioteczce domowej; prezentacja prawidłowego odkładania książek na półkę; złożenie 

przyrzeczenia dotyczącego dbania  o książki. 

„Szanujemy książki” 

Jestem książką z dużej szafy. 

Wszyscy mówią, żem ciekawa, 

więc mnie ciągle ktoś pożycza, 

lecz nie cieszy mnie ta sława.         

Miałam papier bielusieńki, 

ślady na nim Florka ręki. 

Pozginał Jaś mi rogi, 

Julek na mnie kładł pierogi. 

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie, 

trzymał mnie aż trzy tygodnie. 

Narysował na okładce 

Staś diabełka,                                                                                                                                                                              

małpkę w klatce. 

Anka, Władka siostra mała, 

ta mi kartki dwie wyrwała. 

Cóż mi z tego, żem ciekawa, 

dłużej żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 

to się na klucz zamknę w szafie. 

Przyrzeczenie dotyczące szanowania książek: 

Dziś przyrzekam, obiecuję,                                                                                                                                         

każdą książkę uszanuję.                                                                                                                         

Na półeczkę ją odłożę,                                                                                                                                                

brzegiem, jak należy, włożę.                                                                                                                              

Bez pośpiechu poprzeglądam,                                                                                                                                  



nie potargam stron, nim oddam.                                                                                                                           

Bo przedszkolak każdy,                                                                                                                                        

z książką w zgodzie żyje się!. 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                        

- O czym był wiersz?                                                                                                                                          

- Co zrobił Florek/Jaś/Julek/Krzyś/Staś/Anka z książką?                                                                                         

- Jak ty dbasz o książki? 

2. Omówienie zasad korzystania z książek. 

Dziecko poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak należy dbać o książki, aby się nie zniszczyły. 

Dziecko powinno zwrócić uwagę na konieczność mycia rąk przed oglądaniem książek, 

delikatne przekładanie stron i odkładanie książek na swoje miejsce. Rodzic zapisuje te zasady 

na kartce i wiesza w wyznaczonym miejscu. Ustala z dzieckiem miejsce, w którym może 

oglądać książki. 

3. Zabawa ruchowa : „Jeden , dwa, trzy, to co ja  - zrób i ty”. 

Rodzic pokazuje ćwiczenie, któremu towarzyszy opis słowny. 

Dziecko przygląda się uważnie ćwiczeniu, a następnie wiernie je odtwarza. 

4. Karta pracy. 

Przyjrzyj się uważnie ilustracjom.                                                                                                             

Powiedz, czego nie lubią, a co lubią książki.                                                                                                   

Przekreśl na czerwono te ilustracje, które pokazują brak szacunku do książek.                                        

Wymyśl, co w każdej z tych sytuacji mogłaby powiedzieć książka. 

5. Zabawa matematyczna „Magiczna książka” – utrwalanie pojęć dotyczących położenia 

przedmiotów w  przestrzeni. 

Rodzic ustawia krzesło. Zgodnie z poleceniem R. dziecko kładzie książkę we wskazanym 

miejscu: Połóż książkę na krześle, pod krzesłem, za krzesłem, obok krzesła. Trzymaj książkę 

nad krzesłem. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

6. Zabawa matematyczna „Magiczna książka”. 

Otocz pętlami książki, które leżą na krzesłach. 

7. Karta pracy. 

Policz książki i narysuj w każdej ramce odpowiednią liczbę kresek. 

 

 

 

 

 



4. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom.                                                                                                             

Powiedz, czego nie lubią, a co lubią książki.                                                                                                   

Przekreśl na czerwono te ilustracje, które pokazują brak szacunku do książek.                                        

Wymyśl, co w każdej z tych sytuacji mogłaby powiedzieć książka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Otocz pętlami książki, które leżą na krzesłach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Policz książki i narysuj w każdej ramce odpowiednią liczbę kresek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Książki, które znamy i lubimy. 

Cele ogólne: 

1.Wzbogacenie wiadomości o książkach oraz miejscach, gdzie można je spotkać. 

2. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                    

Przebieg dnia: 

1.„Jak powstaje książka” – rozmowa z dzieckiem.  

Rodzic opowiada dziecku jak powstaje książka. Wymienia; autora (osobę, która wyobraziła 

sobie postacie i ich historię); ilustratora (osobę, która namalowała ilustracje do książki); 

drukarza (osobę, która wydrukowała książkę), księgarza (osobę, która pracuje w księgarni, 

gdzie można kupić różne książki). 

2. Zabawa pantomimiczna „Bajki, które lubimy”. 

Dziecko losuje ilustracje, ze znanej bajki. Zadanie dziecka polega na pokazaniu ruchem i 

mimiką sceny z wylosowanej  bajki w taki sposób, aby rodzic odgadł. 

3. Praca plastyczna „Moja książeczka”. 

kredki, farby plakatowe, mazaki 

Rodzic przygotowuje małą 6-stronicową książeczkę oraz wizytówkę z imieniem, do 

naklejenia na okładce. Następnie dziecko rysuje postacie z ulubionej bajki. 

Rodzic wskazuje na numerację stron w książkach, omawia jej znaczenie. Zachęca dziecko do 

ponumerowania stron w swojej książeczce za pomocą pieczątek z paluszka. Dziecko moczy 

palec w farbie plakatowej i na pierwszej stronie odbija jeden opuszek paluszka, na drugiej 

dwa, na trzeciej trzy itp. Dziecko może odbić swoją dłoń na tytułowej stronie książki. 

4. Praca plastyczna „Książki”. 

Lepienie dużych i małych książek z plasteliny. 

5. Karta pracy. 

Powiedz, z jakich baśni pochodzą ci bohaterowie. Połącz postacie z odpowiednimi 

przedmiotami. 

6. Karta pracy. 

Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz cztery róznice między nimi.                                                               

Czy wiesz jaka to bajka? 

 



           

 

 

 



 2. Zabawa pantomimiczna „Bajki, które lubimy”. 

 

      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



5. Powiedz, z jakich baśni pochodzą ci bohaterowie. Połącz postacie z odpowiednimi 

przedmiotami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz cztery róznice między nimi.                                                               

Czy wiesz jaka to bajka? 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Zakładka do książki. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi. 

2. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza J.M. Chmielewskiej „Zakładka do książki”. 

„Zakładka do książki” 

Może być w kształcie pieska, gąsienicy, kwiatka,                                                                                 

różnie może wyglądać książkowa zakładka.                                                                                                    

Ale każda zakładka ma ważne zadanie:                                                                                                       

zaznacza, na której stronie rozpocząć czytanie. 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                       

- Do czego służy książkowa zakładka?                                                                                                              

– Jak może wyglądać zakładka do książki?                                                                                                 

– Jaka może być zakładka do książki?                                                                                                                                    

2. Zabawa ruchowa „Gąsienica i kwiatek”. 

Dziecko porusza się w różnych kierunkach po pokoju. Na hasło: Gąsienica! – dziecko czołga 

się. Na hasło: Kwiatek – zatrzymuje się, unosi rozłożone ręce do góry, nad głową. 

3. Zabawa plastyczna „Zakładka do książki”. 

Wytnij zakładkę, zegnij wzdłuż przerywanej linii i sklej. Po obu stronach zakładki przyklej dowolne  

obrazki. Zrób dziurkaczem dziurki i przewlecz przez nie tasiemkę. 

 

 

 

 

 

 

 



1. „Zakładka do książki”. 

                                 

                  



3. Zabawa plastyczna „Zakładka do książki”. 

Wytnij zakładkę, zegnij wzdłuż przerywanej linii i sklej. Po obu stronach zakładki przyklej dowolne  

obrazki. Zrób dziurkaczem dziurki i przewlecz przez nie tasiemkę. 

 


