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IDZIEMY DO KSIĘGARNI 

1.Witam wszystkich Przedszkolaków - zacznijmy od rozruszanki i zatańczmy 

Boogie Woogie. 

 

BOOGIE WOOGIE 

 

2.Zagadka – rozwiązanie zagadki zadanej przez rodzica. 

Są tam historie do przeczytania 

I ładne obrazki do oglądania 

Bajka na jej kartach zapisana 

Przed snem czytana - śni się do rana? (książka) 

 

Zanim zaczniesz czytać książkę,  

najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę,  

patrzysz, co jest z tyłu, co jest z przodu,  

czy jest tam rysunek samochodu?  

Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka,  

to właśnie jest… (okładka) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGRMM_Vsh0g


3. Przyjrzyj się obrazkom, czy znasz to miejsce? 

 

 

To księgarnia, czyli sklep, w którym można kupić książki. 



3. Podejdźcie do domowej biblioteczki i wybierzcie jedną książkę i obejrzyjcie 

ją z rodzicami. Z czego składa się książka? 

Okładka - chroni strony książki i na niej jest napisany tytuł książki. 

Kartki, strony - na niech są litery, które układają się w wyrazy, zdania, 

historyjki. Dzięki nim wiemy, czy to jest bajka, wiersz czy opowieść. 

lustracje i obrazki pokazują to, o czym czytamy. 

 

4. Zabawy ruchowe: 

• „Tajemnicza książka” – uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą 

kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy rodzic 

wydaje kolejno polecenia: obracamy się, stajemy na paluszkach, 

tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy itp. 

 

• „W księgarni” – dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Leży na 

boku z podkurczonymi nogami. Na hasło: „Książki się otwierają” 

przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i 

nogi. Na hasło: „Książki się zamykają powraca dziecko  do pozycji 

wyjściowej. Na hasło: „Książki stoją na półce” dziecko przechodzi do 

stania na baczność. 

 

5. „Każda książka na swoim miejscu" - porządkowanie i układanie książek na 

półkach. 

Dziecko razem z rodzicem ustalają w jaki sposób można uporządkować książki 

w kąciku czytelniczym. Rodzic proponuje dziecku wybrane rozwiązania np. 

ustawienie książek od najmniejszej do największej, od najgrubszej do 

najcieńszej. Dziecko same próbuje wybrać sposób, w jaki będą układać książki 

na półkach. 



6. Połącz w pary takie same książki 

 

 

 

 

 

 



7. Pokoloruj ksiązki tak, aby na każdej pólce były ułożone w tym samym 

porządku kolorystyczny. 

 

 

 

 

 


