
„KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL” 

 

PONIEDZIAŁEK 

( 4.05.2020r.) 

 

WITAJCIE KOCHANI! 

W TYM TYGODNIU POZNAMY „TAJEMNICE” KSIĄŻEK. 

 

1. Zagadka: 

Pełno w niej jest znaczków, 

niby ziaren maczku. 

Czasem bywa gruba, 

a czasem znów cienka. 

Uczy się z niej  Kuba, 

uczy się Kasieńka. 

*Co to jest książka? 

*Z czego jest zbudowana? 

*Jakie mogą być książki? 

*O czym one mogą być? 

*Do czego służą książki? 

*Jakie książki lubicie? 

 

2. Wykonajcie zadanie z Karty Pracy nr 4, str. 8b 

 

3. Posłuchajcie opowiadania: 

„WĘDRÓWKA SŁONIA” 

 

 Marysia nie dbała o swoje ksiażki. Jej książka o sloniu Trąbalskim miała 

wszystkie kartki powyrywane. 

 Jednego dnia położyła Marysia otwartą swoją ksiażkę na oknie. Wtem 

przyleciał wiatr. 

A wiatr, jak to wiatr- dmuchnął z całej siły i słoń na pierwszej kartce sfrunął na 

podwórko. 

 Zaraz go tam odwiedził prosiaczek. 

- O, jest ktoś, kto ma ryjek dłuższy od mojego- chrząknęło prosiątko. Powąchało 

słonia, nadepnęło na niego kopytkami i pobiegło dalej. 

 Na kurtce słonia został brudny ślad. Ajuż wiatr sobie o słoniu przypomniał i 

pognał go koło kurnika, nad kałużę. Kaczki nie spojrzały nawet na biedaka w 

poplamionej kurtce. Strząsały właśnie wodę z piór. 

- Ach, jaki brudny deszcz pada!- westchnął słoń Trabalski i chciał rozłożyć 

parasol. Ale nie zdążył. Już leciał dalej, już wpadł między kury, które aż 



podskoczyły ze strachu. 

 A wiatr zapędził go aż do ogrodu i uciekł. Zmęczony słoń oparł się o deski 

płotu. 

 Tam go znalazła Marysia. Ucieszyła się. 

- A, jesteś tutaj! 

 I słoń powrócił do książki. Popryskany wodą, z brudną plamą, którą zostawił 

na kurtce prosiaczek. 

 To wszystko przez ten wiatr!- mówi Marysia. 

 Ale czy naprawdę tylko wiatr zawinił? 

 

* Jak wyglądały książki Marysi? 

* Czy dziewczynka dbała o swoje książki? 

* Czy wędrówka słonia była przyjemna? 

* Jakiej rady udzielicie dziewczynce? 

* Jak wy dbacie o swoje książki? Wjaki sposób? 

 

PROŚBA KSIĄŻKI 

Twoja książeczka nie lubi, 

kiedy swoje kartki gubi 

i dlatego grzecznie prosi, 

byś jej nigdy nie tarmosił! 

 

4. PREZENT DLA KSIĄŻKI: wykonajcie ładną, kolorową zakładkę do książki. 

 

5. Ćwiczenia z zakresu ruchu funkcjonalnego R. Chladek: 

 

* Ćwiczenia głowy, kręgów szyjnych 

( naśladujemy kaczkę, żyrafe, strusia, żółwia ) 

- pochylanie i wyprost głowy, 

- obroty bez skłonów, 

- wychylanie głowy do przodu, na boki, 

- odchylanie głowy w tył, 

* Ćwiczenia oczu 

( naśladujemy żabę, kameleona ) 

- ruch gałek ocznych w górę, 

- ruch gałek ocznych we wszystkich kierunkach, 

ruch gałek ocznych w dół, 

*Ćwiczenia warg, języka, policzków 

( naśladujemy rybę, błazna, psa, kota, roouchę, węża ) 

- zwieranie i rozwieranie warg, 

- rozsuwanie i ściaganie kacików warg, 



- wysuwanie i chowanie języka, 

- dotykanie jezykiem warg i zębów, 

- nadymanie policzków, 

*Ćwiczenia nosa 

( naśladujemy krulika, kota, psa ) 

- ruch skrzydełkami nosa, 

- zblizanie skrzydełek nosa, 

*Ćwiczenia barków 

( naśladujemy wieszak, huśtawkę ) 

- prostowanie ciała w górę i bezruch, 

- unoszenie barków do góry i opuszczanie ich, 

- unoszenie i opuszczanie barków raz jednego, raz drugiego, 

 

*Ćwiczenia ramion 

( możemy zaproponować zabawy w lecące ptaki, wioślarza, wiatrak, samolot ) 

- opuszczanie ramion, 

- ruch ramion w bok do przodu, 

- kołowy ruch ramion, 

- ślizgowy ruch ramion, 

 

6. Rozwiązanie „Trudnego zadania” z czwartku: 

Po prostu należało zmienić położenie jednego ze skrajnych patyczków. 
 
 


