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1) „W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne. 

Rozwijanie sprawności ruchowej. 

Wykonaj ćwiczenia. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

Powtarzaj ćwiczenia codziennie. 

 

• „Krasnoludek i wielkolud” – dziecko naśladuje krasnoludka – chodzi w przysiadzie 

oraz wielkoluda – chodzi na palcach. 

• „Wilk” – dziecko porusza się po pokoju podskokami, na hasło „wilk” – chowa się  

w rogu pokoju. 

• „Zaklęty rycerz/księżniczka” – dziecko wykonuje bieg po pokoju w rytmie wyklaski-

wanym przez rodzica, a na przerwę w wyklaskiwaniu rytmu, zatrzymuje się i stoi nie-

ruchomo. 

• „Jestem…” – dziecko naśladuje sposób poruszania się określonych przez rodzica po-

staci z bajek, np.: staruszki, rycerza, księżniczki, smoka. 

 

„Domowa biblioteczka” – oglądanie książek dostępnych w domowej biblioteczce. 

Pooglądaj wspólnie z rodzicami książki, które masz w domu. Podziel je na różne ro-

dzaje: książki przyrodnicze, książki z baśniami, książki z wierszami, atlasy, słowniki, 

kolorowanki i inne. Porozmawiaj z rodzicami na temat różnych rodzajów książek. 

 

 

2) „Królewna Śnieżka” – słuchanie baśni czytanej lub opowiadanej przez rodzica, roz-

mowa na podstawie baśni. Doskonalenie umiejętności odróżniania dobra od zła  

oraz wypowiadania się pełnymi zdaniami. 

Porozmawiaj z rodzicami na temat usłyszanego utworu. Spróbuj ocenić postępowanie 

bohaterów. Kto postępował dobrze, a kto źle? Poproś rodziców, aby codziennie na do-

branoc czytali ci jedną baśń lub bajkę. 

 

 

3) „Zakładka do książki” – zapoznanie ze sposobem wykonania zakładki do książki; 

doskonalenie sprawności manualnej oraz prawidłowego sposobu trzymania nożyczek 

podczas wycinania; wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych. 

 

Przygotuj: 

− pasek białego lub kolorowego brystolu o wymiarach 5 x 15 cm, 

− kolorowy papier lub inne dostępne materiały (np.: gazety), 

− nożyczki, 

− klej, 

− dziurkacz, 

− wstążki lub sznureczki. 



Wytnij z kolorowego papieru dowolne ozdoby (kwiaty, paski, figury geometryczne 

itp.). Następnie przyklej je na pasku brystolu z obu stron. Na górze zakładki zrób 

dziurkaczem dziurkę i przewlecz przez nią kolorowy sznurek lub wstążkę i zawiąż. 

 

Rodzic pokazuje i wyjaśnia dziecku, do czego służy zakładka, a także rozmawia  

na temat poszanowania książek. 

 

 

4) Narysuj ilustrację do baśni pt. „Królewna Śnieżka” i starannie pokoloruj ją. 


