
Grupa „Biedronki” - 3-4-latki 

Krąg tematyczny:  Moje ulubione książeczki. 
Temat dnia: Odwiedzamy bibliotekę. 
Data: 11.05.2020r. 
Karty pracy, z których mogą skorzystać w domu w tym tygodniu:  
3-latki: s.  133, 131 
4-latki: CZĘŚĆ 4: s. 10-11, 12, 13  
 
Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 
 

1. Co to za miejsce? – zabawa rozwijająca skojarzenia. 

Kochane biedroneczki popatrzcie na poniższe obrazki. Waszym zadaniem jest 

odgadnąć o jakie miejsce chodzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Czy już wiecie o jakie miejsce chodzi? 

Tak, to jest właśnie biblioteka.  

 
 

Super poradziliście sobie z rozwiązaniem.  



2. Biedroneczki! Na pewno pamiętacie, jak w przedszkolu odbywały się spotkania z 

Panią bibliotekarką, która czytała Wam różne bajki i przeprowadzała świetne 

biblioteczne zajęcia. Pani Asia właśnie pracuje w bibliotece.  Serdecznie zapraszamy 

do wysłuchania krótkiego opowiadania, „ W bibliotece”, które znajduje się w 

poniższym linku. Posłuchajcie  

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM 

3. Czego chciałbym/chciałabym się dowiedzieć o bibliotece? – burza mózgów.  

W tym zadaniu kochani spróbujcie z pomocą Waszych  Rodziców odpowiedzieć  na 

następując pytania. 

 Czy Wy odwiedzacie bibliotekę?  

 Jakie książki najbardziej lubicie czytać lub czytają Wam Rodzice? 

Wiemy już że biblioteka to miejsce, w którym znajduje się dużo książek.  

A wiecie jak one powstają? Zobaczcie sami:  

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

4. Jak należy zachowywać się w bibliotece? – zabawa naśladowcza.  

Rodzic przygrywa na tamburynie lub na dowolnym instrumencie czy przedmiocie,  a 

dziecko porusza  się do rytmu. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się i 

słucha uważnie rodzica, który wymienia i demonstruje czynności wykonywane w 

bibliotece, np.:  

W bibliotece można czytać książki. W bibliotece należy pokazać swoją kartę 

biblioteczną. W bibliotece zachowujemy się cicho. W bibliotece jedzenie i picie 

trzeba schować do plecaka. Następnie dziecko naśladuje czynności wymienione 

przez rodzica. 

5. Zapraszamy teraz na kilka ćwiczeń ruchowych:  

https://www.youtube.com/watch?v=W1X3jhtCWfM 

6. Właściwe zasady zachowania się w bibliotece. Rodzic za pomocą dołączonego 

plakatu czyta dziecku zasady zachowania w bibliotece. 
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Dla chętnych przesyłamy kilka dodatkowych propozycji: 

 Bajka dla dzieci „Kicia Kocia w bibliotece”. Kicia Kocia uczy się wypożyczać książki i 
poznaje działalność biblioteki. Spotyka tam także przyjaciół i ciekawego gościa. 
Posłuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA 

 Piosenka dla dzieci „Kolorowa książka”: 
https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A 

 Zakładka do książki „lisek”  – praca plastyczna do wykonania techniką origami. 
Biedroneczki z pomocą rodzica możecie wykonać sobie zakładkę do Waszych 
domowych książeczek. Dla ułatwienia  w poniższym linku znajduje się film 
instruktażowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=K5aXod4jUHQ 

 Mini książeczka w kwiatku:  http://krokotak.com/2018/09/i-like-books/ 
 
 
 
 
Życzymy miłej zabawy! 
Pozdrawiamy serdecznie 
Pani Paulina, Pani Ola 
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