
                            Temat tygodnia: „Wakacje z książką” 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

W bibliotece 

 

Poniedziałek 

10.08.2020r. 

1. Zabawy i gry stolikowe. Kształcenie umiejętności rozgrywania gier planszowych z pionkami i kostką. Zabawy 

swobodne. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. W bibliotece – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Wyrabianie szacunku do pracy bibliotekarza. 

3. Wyjście na podwórko– rysowanie kredą oraz swobodne zabawy ruchowe; zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo. 

4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na 

odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca. 

Historia książki 

 

Wtorek 

11.08.2020r. 

1. Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami; zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy, wdrażanie do 

samodzielnego wyboru zabawek. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Jak powstaje książka – historyjka obrazkowa. Zapoznanie z etapami powstawania książki – od autora do 

czytelnika. Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe wyrazy. 

3. Zabawy ruchowe na podwórku; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.  

4. Zabawy swobodne; zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych w grupie zasad. 

W krainie książek 

 

Środa 

12.08.2020r. 

1. Ćwiczenie orientacji na kartce papieru. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności 

etapów mycia rąk. 

2. Szanujemy książki – słuchanie wiersza Iwony Salach Moje książki. Rozumienie konieczności szanowania 

książek. Kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy. 

3. Zabawy ruchowe na podwórku; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. 

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko bajki. 

W świecie pisma 

 

Czwartek 

1. Porównywanie właściwości papieru, z którego zostały wykonane książki. Odwzorowywanie ruchem linii 

falistej. Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem barwnej plamy. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Historia pisma – praca z obrazkiem (jeśli to możliwe – prezentacja multimedialna). Budzenie zainteresowania 



13.08.2020r. historią. Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania papierem. 

3. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Przestrzeganie 

zasad bezpiecznej zabawy. 

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsca. 

Książki, książeczki 

 

Piątek 

14.08.2020r. 

1. Składanie z części obrazka i opowiadanie jego treści. Ćwiczenia oddechowe. Wymyślanie innego zakończenia 

znanej bajki. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Porządkujemy książki na półkach – zajęcia matematyczne. Rozwijanie sprawności rachunkowych. Utrwalenie 

nazw liczebników porządkowych. Wykonanie zakładki do książki z zastosowaniem techniki drukowania 

stemplem. 

3. Zabawy ruchowe na podwórku; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. 

4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po skończonej 

zabawie. 

Uwagi:  

 


