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Temat dnia: Zabawy z książką

1. Oglądanie różnych publikacji w kąciku z

książkami – ćwiczenia klasyfikacyjne.

Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne książki, np.: z 

bajkami i baśniami, atlasy przyrodnicze, książki o samochodach. 

Dziecko ogląda książki, wypowiada się na ich temat, mówi, co 

można w nich znaleźć. Następnie R. układa przed dzieckiem 

karteczki z obrazkami, takimi jak: kwiatek, kot, koło od 

samochodu. Dziecko ogląda je i podaje nazwy przedmiotów, które

znajdują się na obrazkach. Potem ogląda książki i układa je pod 

obrazkiem, który kojarzy im się z treścią tej książki (załącznik 

poniżej – propozycje obrazków). 

2. Zabawa logopedyczna „Nasza książeczka”.

Dziecko wykonuje czynności, o których mówi Rodzic.:

 • oglądamy nasze książki – dziecko przesuwa czubkiem języka z 

jednego kącika ust do drugiego, raz wolno, raz szybko, 

• przekładamy kartki na drugą stronę – dziecko zakłada raz górną 

wargę na dolną, raz dolną na górną, 

• kołyszemy nasze książki – dziecko zwija usta w „dziubek” i 

przesuwa nim raz w lewą, raz w prawą stronę. 



3. Zabawa ruchowa „Jestem kartką papieru”.

 Rodzic pokazuje dzieciom, jak spada kartka papieru w dół. 

Następnie demonstruje swoim ciałem ruch, jaki taka kartka może 

wykonać. Dziecko odwzorowuje ruch R., a następnie wykonuje 

ruchy według własnych pomysłów. 

4. Zabawa matematyczna „Cienkie i grube książki”.

Rodzic rozkłada przed dzieckiem losowo książki różnej 

grubości (musi być widoczna różnica w ich grubości). Rozkłada 

również na dywanie dwie szarfy, niebieską i żółtą. Mówi dziecku, 

że do pętli niebieskiej trzeba włożyć grube książki, a do pętli 

żółtej – cienkie. Dziecko wybiera książkę i określa, czy jest cienka

czy gruba i wkładają ją do odpowiedniej pętli. 

5. Zabawa dramowa „Książki”.

Rodzic wyjaśnia dziecku zasady korzystania z książek, 

tłumaczy, że nie można ich niszczyć, wyrywać kartek, rzucać 

nimi. Następnie prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, co może 

czuć zniszczona książka i aby pokazało to mimiką. Następnie 

dziecko pokazuje mimiką to, co może czuć książka, o którą 

dziecko dba.                                                           



Zabawy na świeżym powietrzu 

1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spacerujemy z 

książką”.

Dziecko spaceruje po ogrodzie, mając na głowie książkę (lub 

kwadrat wycięty z kartonu). Stara się, aby książka/karton nie spadł

na ziemię. 

2. Zabawa ćwicząca równowagę „Na jednej nodze”.

Dziecko biega. Na uderzenie w bębenek zatrzymuje się i staje

na jednej nodze.

                                       



              

              

              

     

     


