
 

PROPOZYCJE  NA  SPĘDZANIE  CZASU  WOLNEGO 

(tym razem spotkanie z książką - informacje, pomysły na prace 

plastyczne, piosenka, zagadki, zabawy ruchowe...) 

 

 

 

• Zastanów się proszę, dlaczego warto czytać książki? Co one nam  

dają? Czy historia z książki, jej bohaterowie i ich przygody mają na nas wpływ? 

Opowiedz komuś bliskiemu o swojej ulubionej książce :) 

 

• Przeczytaj wiersz J. Huszczy „ Skarga 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. Pozaginał Jaś mi rogi, 

Julek na mnie kładł pierogi. Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie trzymał mnie    

aż 3 tygodnie. Narysował na okładce Staś diabełka, małpkę w klatce.  

Anka, Władka siostra mała, ta mi kartki wyrywała. Cóż mi z tego, żem ciekawa, 

dłużej żyć tak nie potrafię.  

Nie będziecie mnie szanować to się zamknę w szafie. 

 

Na co skarży się książka?, Jak należy dbać o książki?  

 

• Dlaczego warto czytać książki?  

 

Korzyści z czytania: 

Pamiętaj, czytanie uspokaja, poprawia pamięć i wyobraźnię, 

pomaga w opisywaniu swoich uczuć, myśli. 

 

• Co czytali Rodzice, Nauczyciele w dzieciństwie? 

1. Kubuś Puchatek - A. A. Milne 

2. Ania z Zielonego Wzgórza - Lucy M. Montgomery. 

3. Mary Poppins - Paneli L. Trawers. 

4. Baśnie - Ch. H. Andersena.                                                                   

5. Pan Samochodzik - Zbigniewa Nienackiego.  

6. Mały Książę - Antoine de Saint-Exupéry.  

 

• Trochę historii, czyli jak to wszystko się zaczęło. Dzieje książki od 

glinianej tabliczki do e- booka 

https://youtu.be/DVW-JE4_ujU 

 

• Stwórz swoją okładkę książki 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ksiazka 

 

 

 

 

https://youtu.be/DVW-JE4_ujU
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ksiazka


• Bajkowe Puzzle 

http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102 HYPERLINK 

"http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1"& 

HYPERLINK "http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-

Dzieciak.php?id=5102&menu=1"menu=1 

 

• Zapraszamy Cię do Cudownego Świata  Bajek 

Bajka o Złotej Rybce Audiobook czyta Piotr Frączewski 

https://youtu.be/LW1k7ZjAmpE                                                                   

Mądre bajki z całego świata – propozycje 

https://www.youtube.com/watch?v=EPnTUAqGg-k 

 

• Edukacyjne Bajki do czytania 

https://www.bajkidoczytania.pl/ 

 

• Propozycje na wykonanie prac plastycznych            

– zakładki do książek,  własna książeczka,...  

http://krokotak.com/2018/09/i-like-books/ 

 

• Zakładka do książki: stworek 

https://youtu.be/O3zd2UTl1 HYPERLINK 

"https://youtu.be/O3zd2UTl1D0"D0 

https://youtu.be/Ek5R5_bdBpw 

https://youtu.be/uOVZCF7r_Cg 

https://youtu.be/b6c8_pdB54E 

http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22&%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22menu=1
http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22&%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22menu=1
http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22&%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22menu=1
http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22&%20HYPERLINK%20%22http://www.puzzledladziecionline.pl/puzzle-online-Dzieciak.php?id=5102&menu=1%22menu=1
https://youtu.be/LW1k7ZjAmpE
https://www.youtube.com/watch?v=EPnTUAqGg-k
https://www.bajkidoczytania.pl/
http://krokotak.com/2018/09/i-like-books/
https://youtu.be/O3zd2UTl1D0
https://youtu.be/O3zd2UTl1D0
https://youtu.be/Ek5R5_bdBpw
https://youtu.be/uOVZCF7r_Cg
https://youtu.be/b6c8_pdB54E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A może mini notes? 

https://youtu.be/uyzb6xWT8C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uyzb6xWT8C4


• ZAGADKI: 

Nietrudna to zagadka, 

Pierwsza karta książki to… (okładka) 

  

Każda książka, żeby była rozpoznana 

Musi być podpisana. 

Jak nazywają się słowa, 

W których się cała książka chowa? (tytuł) 

  

Jak się ten człowiek nazywa, 

Co na okładce swojej książki bywa? (autor) 

  

Często w książkach obrazki się chowają, 

A ludzie, co je malują - jak się nazywają?  (ilustratorzy) 

 

• Zabawa pantomimiczna: „Podróż” 

Jaś i Małgosia, żeby zobaczyć chatkę z pierników musieli 

przemierzyć bardzo długą i trudną drogę. My też możemy 

zamienić się w bohaterów tej bajki. Czeka nas ciężka 

wyprawa (naśladujemy): 

przedzieranie się przez krzaki 

podnoszenie ciężkich kamieni 

przeskakiwanie przez kałużę 

przechodzenie przez kłujące kamyki 

przechodzenie przez niski tunel 

wieje silny wiatr 

 

• Trochę ruchu! 

Potańczmy 

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

Taniec  Don’t worry be happy 

https://youtu.be/7hGtkE3mG_g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYaMzEPUPjU
https://youtu.be/7hGtkE3mG_g


 Ćwiczenia ruchowe 

https://wordwall.net/resour HYPERLINK 

"https://wordwall.net/resource/914539/%C4%87wiczenia-

ruchowe"ce/914539/%C4%87wiczenia-ruchowe 

 

• Piosenka "Lubimy bajki"           

https://youtu.be/L2PQj85PYDY 

 

• Bajkowe kolorowanki online  

https://www.kolorowankionline.net/kolorowy-slon-2 

https://www.kolorowankionline.net/we-wszechswiecie 

 

• Atrybuty postaci z bajek 

https://learningapps.org/3559889 

Połącz bajkowe postacie z ich rekwizytami 

https://learningapps.org/181865 

 

Jaka to postać? 

https://learningapps.org/2356645 

Memo - postaci z bajek 

https://learningapps.org/1248058 

 

• Pokoloruj.  

Klikając w dwie strzałki po prawej stronie obrazka możesz wyświetlić inne 

kolorowanki. Miłej zabawy :) 

https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_alphabet.htm?language

=english HYPERLINK 

"https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_alphabet.htm?language

=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm"& HYPERLINK 

"https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_alphabet.htm?language

=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm"linkback=../../education/al 

HYPERLINK 

https://wordwall.net/resource/914539/%C4%87wiczenia-ruchowe
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https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_alphabet.htm?language=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm


"https://www.digipuzzle.net/minigames/draw/mysterypictures_alphabet.htm?language

=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm"phabet/index.htm 

 

• Główka pracuje! 

Zbuduj słowa 

https://wordwall.net/resource/337614/polski/zbuduj-s%c5%82owa 

 

Zagadki matematyczne 

Dodawanie - dodaj liczby tak, by po dodaniu wynik był równy 20 

https://learningapps.org/view1071347 

Zgadnij, jak to liczba? 

https://scratch.mit.edu/projects/15010471/ 

Ćwiczymy, to proste!  

https://wordwall.net/pl/resource/1724815/proste-%c4%87wiczymy 

 

MIŁEJ  ZABAWY 

 

 

https://wordwall.net/resource/337614/polski/zbuduj-s%c5%82owa
https://learningapps.org/view1071347
https://scratch.mit.edu/projects/15010471/
https://wordwall.net/pl/resource/1724815/proste-%c4%87wiczymy

