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Temat tygodnia: „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM” 
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DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane 

osiągnięcia dzieci 
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I.5 

IV.5 
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IV.5 

IV.8 

I.9 

I.6 

I.4 

I.2 

IV.2 

 

 

14.04 

 

 

Mamy różne 

rodzaje 

książek.  

 

 

 

 

 

 

 

- „Czytamy bajeczki z naszej biblioteczki”- słuchanie bajki 

w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;  budowanie 

więzi między rodzicem i dzieckiem,  doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

 

- Słuchanie wiersza pt.: „Książka moim przyjacielem” – 

Dorota Kossakowska; rozmowa na temat treści utworu 

 

Każdy ma przyjaciela, z którym lubi się bawić.  

Kiedy przyjaciel jest smutny, nie można go zostawić.  

Mój przyjaciel jest ze mną, codziennie o każdej porze.  

Gdy potrzebuję pomocy, on mi zawsze pomoże.  

Mój przyjaciel to książka, w której są różne przygody.  

O misiu, który jadł miodek, o żabce co skacze do wody.  

Jest też księżniczka i rycerz, co walczy dzielnie ze smokiem.  

- zapoznanie dzieci z 

różnymi rodzajami książek 

/przyrodnicze, historyczne, 

fantastyczne, biografie/ 

autobiografie, pamiętniki, 

dzienniki, poradniki, 

naukowe, przygodowe, bajki 

- rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych 

- rozwijanie myślenia 

przyczynowo – skutkowego 

- kształtowanie umiejętności 

tworzenia zdań i dzielenia 

ich na słowa 

- rozpoznaje i nazywa 

różne rodzaje książek 

- słucha z uwagą czytanych 

opowiadań i bajek 

- wypowiada się nt.  treści 

słuchanych tekstów  

- potrafi opowiedzieć jak 

powstaje książka 

- układa obrazki dotyczące 

powstania książki  

- wie z czego powstaje 

papier 

- samodzielnie projektuje i 

tworzy zakładkę do książki 



I.5 

I.8 

IV.2 

IV.5 

III.5 

 

 

 

 

 

 

Jest i czarodziej co umie przez rzekę przejść jednym krokiem.  

Z książką nie nudzę się nigdy, z nią jest zawsze ciekawie.  

Ona pomaga w nauce oraz wesołej zabawie. 

 

- Karta pracy - ”Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.3, 

s.34./ Tworzenie zdań do ilustracji oraz dzielenie ich na słowa. 

 

 - „Jak powstaje książka ” – opowiadanie dzieci na podstawie 

serii obrazków. Dostrzeganie związku między książką, a 

drzewem. 

 

 - „Zakładka do książki” – wycinanie i naklejanie gotowych 

elementów. Zapoznanie dzieci z wyglądem oraz 

przeznaczeniem zakładki do książki. Wdrażanie do 

dokładnego i estetycznego wykonania pracy. 

 

- doskonalenie umiejętności 

cięcia nożycami, składania 

papieru oraz naklejania 

gotowych elementów 

- utrwalenie nazw i wyglądu 

figur geometrycznych  

- wdrażanie do 

poszanowania książek i 

dbania o drzewa 

- wzbogacenie czynnego 

słownika dziecka 

- potrafi precyzyjnie 

wycinać 

- tworzy dłuższe  i logiczne 

wypowiedzi 

- udziela dłuższych 

wypowiedzi  

I.6 

III.4 

IV.3 

III.7 

IV.8 

 

I.5 

 

IV.2 

IV.7 

IV.19 

IV.13 

IV.15 

IV.12 

I.6 

 

 

 

 

15.04 

 

Sklep z 

książkami.  

 

 

 

 

 

 

 

- „Czytamy bajeczki z naszej biblioteczki”- słuchanie bajki 

czytanej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;  

zachęcenie rodziców do czytania dzieciom utworów 

literackich, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.    

 

- „Jestem książką” – nauka piosenki. (sł. E. Szymański i M. 

Tomaszewska muz. M. Tomaszewska). Zapoznanie dzieci z 

tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości o 

książkach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg 

  

- „Książeczki z naszej półeczki” – zabawa matematyczna. 

Zapoznanie z różnymi rodzajami książek. Kształcenie 

umiejętności określania cech zewnętrznych książek, tj. 

wielkość, grubość, kształt.   

- doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, 

rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych 

- zacieśnianie więzi 

rodzinnych 

- rozwijanie aktywności 

muzyczno - ruchowej  

- wdrażanie do uważnego 

słuchania piosenki, 

poszanowania książek 

- określanie położenia 

przedmiotów w przestrzeni, 

posługiwanie się pojęciami: 

wysoko – nisko oraz 

- słucha z 

zainteresowaniem 

czytanych bajek i 

opowiadań 

- śpiewa piosenki o 

książkach 

- ma poczucie rytmu 

- określa cechy wyglądu 

zewnętrznego książek, tj. 

grubość, kształt i wielkość 

- nazywa przedmioty i 

określa ich cechy  

- potrafi się skoncentrować 

na wykonaniu zadania 

- w skupieniu słucha 

poleceń  



I.4 

 

I.5 

IV.5 

III.5 

IV.5 

IV.12 

III.5 

I.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - „Jak powinniśmy dbać o książki?” – wspólne tworzenie 

zasad; wdrażanie dzieci do właściwego dbania o książki.  

 

- „W księgarni na półkach książeczek bez liku” – ćwiczenie 

z książki „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.3, s.37.  

Dzieci liczą półki i książki na każdej z nich. Następnie łączą ze 

sobą półki, na których jest tyle samo książek. 

liczbami porządkowymi w 

zakresie 6 

- kształcenie koncentracji 

uwagi, spostrzegawczości, 

procesów uogólniania. 

analizy, syntezy, 

porównywania 

- rozwijanie umiejętności 

przeliczania 

- stosuje liczby 

porządkowe w zakresie 6 

- przelicza elementy w 

zbiorze 
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IV.19 
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I.9 
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I.6 

III.5 

I.4 

I.5 

I.8 
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III.8 
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16.04 

 

 

W bibliotece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Czytamy bajeczki z naszej biblioteczki”- słuchanie bajki 

czytanej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; 

zachęcenie rodziców do czytania dzieciom utworów 

literackich, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. 

 

- „Biblioteka”- zapoznanie z wybranymi zagadnieniami 

dotyczącymi biblioteki, oraz zasadami korzystania z niej; 

wyjaśnienie pojęć: wypożyczalnia, czytelnia, karta książki, 

karta czytelnika. 

 

- Rozmowa na temat: „Co to jest strona tytułowa i co 

powinno się na niej znajdować?” 

 

- „Okładka do książki” – rysowanie kredkami. Zapoznanie 

dzieci z elementami , które powinna zawierać strona tytułowa 

książki (tytuł, autor, ilustracja). Wdrażanie do estetycznego 

wykonania pracy. 

 

  

- „W bibliotece” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – Razem 

poznajemy świat” cz.3, s.35; utrwalenie wiadomości 

dotyczących pracy bibliotekarza oraz wypożyczania książek. 

- rozwijanie zainteresowań 

książkami  

- wzmacnianie więzi 

rodzinnych 

- poznanie specyfiki pracy 

bibliotekarza, biblioteki i 

zasad korzystania z niej 

- poznanie nazwy „strona 

tytułowa” i elementów, które 

powinna zawierać 

- rozwijanie zdolności 

plastycznych 

- wdrażanie do estetycznego 

wykonania pracy 

- doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, 

rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych 

 

- uważnie słucha czytanego 

utworu literackiego 

- zna podstawowe zasady 

korzystania z biblioteki 

- potrafi wypowiedzieć się 

na temat pracy 

bibliotekarza 

- zna pojęcie „strona 

tytułowa” 

- wymienia elementy 

znajdujące się na stronie 

tytułowej 

- tworzy okładkę książki 

według własnego pomysłu 

- dba o estetykę wykonania 

pracy 
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I.7 
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III.5 

IV.8 

IV.3 

I.9 

IV.2 

 

 

IV.2 

 

I.5 

 

IV.5 
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IV.1 

IV.7 

IV.5 

 

I.6 

III.5 

 

I.4 

I.2 

 

IV.7 

IV.5 
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17.04 

 

 

Lubimy bajki.  

- „Czytamy bajeczki z naszej biblioteczki”- słuchanie bajki 

czytanej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,  

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.  

 

- „Dmuchamy na kartkę papieru” – ćwiczenia oddechowe; 

zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy. 

  

 

- „Trzy świnki”- słuchanie bajki. Kształcenie umiejętności 

odpowiadania na pytania dotyczące słuchanego utworu. 

Zwrócenie uwagi na to, iż jest czas na zabawę i na pracę, którą 

zawsze należy wykonywać sumiennie i dokładnie. 

 

Dawno, dawno temu były sobie trzy świnki. Pewnego dnia 

zostawiły rodziców i wyruszyły w świat. Całe lato wędrowały 

po lesie, po łąkach, bawiąc się i weseląc w najlepsze. Trudno 

było znaleźć milsze stworzenia niż one. Więc wszyscy za nimi 

po prostu przepadali. Gdzie tylko się pojawiły, wszędzie 

serdecznie je przyjmowano. Kiedy lato miało się ku końcowi, 

świnki zdały sobie sprawę że każdy zaczyna teraz myśleć o 

zbliżającej się zimie i wraca do zwykłych zajęć. Nadeszła 

jesień, a wraz z nią zaczęły się deszcze. Świnki uznały, że pora 

wreszcie pomyśleć o domu z prawdziwego zdarzenia. rade, 

nierade, postanowiły że dosyć już beztroskiej zabawy i że 

muszą zabrać się do pracy tak jak inni, bo w przeciwnym razie 

zostaną bez dachu nad głową na deszczu, śniegu i zimnie. Po 

naradzie świnki zdecydowały, że wybudują trzy domy. Świnka 

która była najbardziej leniwa uznała że zrobi sobie chatkę ze 

- zachęcenie rodziców do 

czytania dzieciom utworów 

literackich 

- budowanie więzi między 

rodzicem i dzieckiem 

- zwiększenie pojemności 

płuc 

- kształtowanie 

prawidłowego toru 

oddechowego 

- wdrażanie do obcowania z 

literaturą dziecięcą 

- rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania 

- zwrócenie uwagi na 

staranność wykonania pracy 

- utrwalenie znajomości 

wybranych utworów 

literatury dziecięcej 

 

 

- stosuje prawidłowy tor 

oddechowy 

- uważnie słucha bajki 

‘Trzy świnki” 

- wypowiada się na temat 

treści opowiadania 

- odróżnia zachowania 

pożądane od 

niepożądanych 

- odgaduje tytuły i określa 

bohaterów wybranych 

utworów literatury 

dziecięcej 

- prawidłowo posługuje się 

przyborami do rysowania 

- starannie koloruje według 

wzoru 



IV.1 

I.6 

IV.3 

III.1 

I.6 

słomy. – Zajmie mi to najwyżej jeden dzień! – stwierdziła z 

zadowoleniem. – Twoja chatka będzie za słaba. – krytykowały 

jej pomysł pozostałe, ale ona nie chciała ich słuchać. Druga 

świnka, trochę mniej leniwa niż pierwsza wybrała się do lasu 

na poszukiwanie desek i patyków. Stuku – puku, stuku – puku, 

całe dwa dni zbijała je gwoździami. Ale trzeciej śwince nie 

podobał się także drewniany domek. – Tak się domu nie 

buduje. – Powiedziała. – Trzeba mieć czas, cierpliwość i 

ciężko uczciwie pracować, żeby dom był na tyle solidny, aby 

oparł się wichurom, nie przepuszczał deszczu i śniegu. A co 

najważniejsze – żeby chronił nas przed wilkami. Dni mijały i 

dom najrozsądniejszej świnki rósł cegiełka po cegiełce. Od 

czasu do czasu dwie pozostałe świnki przychodziły popatrzeć. 

– Co ty tak ciężko pracujesz? – podśmiewały się. – Dlaczego 

nie przyjdziesz pobawić się z nami? – Najpierw skończę 

budować porządny i solidny dom! – odpowiadał uparty mały 

murarz. – Wtedy wyjdę się pobawić. – Nie będę nierozsądna 

jak wy! Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni! W chwilę potem 

zauważyła w pobliżu ślady wielkiego wilka. Trzy małe świnki 

przestraszyły się i w nogi do domków. A już wkrótce wilk 

dotarł do słomianej chatki świnki, która była najbardziej 

leniwa. – Wychodź! – rozkazał basem i ślina napłynęła mu do 

pyska. – Chcę z tobą porozmawiać! – Wolę zostać tu, gdzie 

jestem. – zakwiczała cichutko świnka. – Wobec tego zmuszę 

cię, żebyś wyszła! – warknął wilk ze złością i nabrawszy 

powietrza w płuca z całej siły dmuchnął w domek. HU! 

Potężny podmuch zmiótł słomianą chatkę. Wilk upojony 

swoim sukcesem nawet nie zauważył, że świnka wyślizgnęła 

się spod kupki słomy i co tchu popędziła do drewnianego 

domku drugiej świnki. Spostrzegłszy wreszcie że świnka 

umyka wilk wpadł we wściekłość. – Wracaj! – ryczał goniąc 

za nią, ale ta wpadła już do drewnianej chatki, gdzie druga 



świnka trzęsła się ze strachu jak liść na wietrze. – Mam 

nadzieję, że mój domek wytrzyma… Chodź podeprzemy 

drzwi, żeby wilk nie mógł dostać się do środka. – Zdołała 

wykrztusić. Zły wilk usłyszał te słowa stojąc właśnie pod 

drzwiami. Umierał już z głodu, więc myśl o dwudaniowym 

obiedzie dodawała mu sił, kiedy dobijał się do chatki z 

drewna. – Otwierajcie! Otwierajcie! Chcę tylko z wami 

porozmawiać! – Kłamał. Wystraszone, zapłakane świnki 

mocno podpierały drzwi. Ale zły wilk zebrał wszystkie siły i 

HU! HU! Potężnie dmuchnął. Wtedy domek się rozpadł, jakby 

był z kart. A dwie świnki rzuciły się do ucieczki. Szczęściem 

najmądrzejsza świnka widziała to wszystko z okna swojego 

murowanego domku, więc prędko wpuściła zasapane 

uciekinierki. W ostatniej chwili! Wilk już walił w drzwi z 

wściekłością. Tym razem nie był pewny swego… Chatka 

sprawiała wrażenie solidniejszej niż tamte. Dmuchnął raz, 

drugi dmuchnął, i trzeci… Ale wszystko na nic. Domek nawet 

nie drgnął. Trzy świnki śledziły każdy ruch drapieżnika. Ale 

teraz bały się już trochę mniej. Wreszcie wyczerpany wilk 

zdecydował się na jedną ze swoich starych sztuczek. Wlazł po 

drabinie na dach i zajrzał do domku przez komin. Już 

oblizywał się na myśl o obiedzie, lecz najmądrzejsza świnka 

zobaczyła, co się święci. – Rozpalmy ogień w piecu! – Szybko 

zakomenderowała. Wilk do pasa tkwił już w kominie, jednak 

wahał się nieco czy zsuwać się dalej w ciemny otwór. – 

Hmmm… Będzie mi trudno. – Myślał głośno. Ale dobiegające 

z dołu głosy świnek jeszcze zaostrzyły mu apetyt. – Umieram 

z głodu! Spróbuję mimo wszystko zsunąć się do środka. – 

Mówił sam do siebie. Lecz cóż to? Co tak parzy?! Osłupiałe 

wilczysko wylądowało prosto w ogniu. Płomienie zaczęły mu 

lizać jego sierść, a ogon płonął niczym pochodnia. – Nigdy, 

już nigdy nie opuszczę się w dół kominem! – Skowyczał wilk 



próbując ugasić płonący ogon. Po czym uciekł gdzie pieprz 

rośnie tak szybko, jak tylko potrafił. A wtedy uszczęśliwione 

świnki zaczęły śpiewać i tańczyć wokół domu: „Ta – la – la, 

tra – la- la, złe wilczysko już nie wróci!” I jeszcze tego samego 

dnia leniwe świnki zabrały się ochoczo do pracy. Wkrótce 

wybudowały dwa nowe, murowane domki. A wilk co prawda 

wrócił tam jeszcze kiedyś, ale gdy spostrzegł trzy kominy i 

solidne ściany przypomniał sobie, jak okropnie boli płonący 

ogon i już na zawsze opuścił te strony. Najmądrzejsza świnka, 

ponieważ wreszcie czuła się zupełnie bezpieczna, zawołała 

radośnie do pozostałych: „Koniec pracy! Dalej, do zabawy!” 

 

 

- „Pracowite świnki” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek – 

Razem poznajemy świat” cz.3, s.36.  

Dzieci określają , czy wszystkie świnki były pracowite. Łączą 

z właściwą miną Misia Normana tę świnkę, której zachowanie 

mu się podobało i uzasadniają swój wybór. Następnie kolorują 

rysunek według wzoru. 

 

 

- „Jaka to bajka?” – rozwiązywanie zagadek; utrwalenie 

poznanych bajek, kształcenie umiejętności rozpoznawania 

tytułów bajek po fragmentach czytanych przez nauczyciela.  

 

„Pewnego dnia w pałacu królewskim miał odbyć się bal, na 

którym młody książę miał mieć sposobność do poznania 

kandydatki na żonę. Złe siostry oczywiście wybierały się na 

zabawę, mając nadzieję, że któraś z nich oczaruje bogatego 

panicza. Macocha pozwoliła dziewczynce pójść, lecz dopiero, 

gdy ta oddzieli wszystkie ziarnka maku od ziaren soczewicy 

zmieszanych w jednym naczyniu. Gdy dziewczyna uporała się 



z zadaniem dzięki pomocy ptaków, okazało się, że na 

przeszkodzie wybrania się na bal stanął jeszcze bark 

odpowiedniego stroju. Ten problem rozwiązała wróżka – jej 

matka chrzestna, która nie tylko obdarowała ją przepiękną 

suknią, ale i karocą wyczarowaną z dyni. Jednak dziewczynka 

musiał wrócić przed północą, kiedy to miał prysnąć czar 

zaklęć.” /”Kopciuszek”/  

 

„Pewnego dnia mama zaopatrzyła córkę w koszyk pełen 

smakołyków i wysłała do chatki babci, która akurat leżała 

chora. Dziewczynka wędrowała przez las, który musiała 

pokonać, by znaleźć się w domu babci, gdy spotkała wilka. 

Zwierz wypytał nieświadomą zagrożenia dziewczynkę o to 

dokąd idzie i jak tam dotrzeć. Aby zyskać na czasie, zwrócił 

jej uwagę na polankę pokrytą kwiatami. Dziewczynka 

pomyślała, że skoro ma jeszcze dużo czasu, może nazbierać 

bukiecik kwiatów dla babci. W tym czasie wilk udał się do 

chatki staruszki i udając, że jest wnuczką chorej, wszedł do 

środka i zjadł babcię, po czym położył się do łóżka i czekał na 

przybycie dziewczynki.” /”Czerwony Kapturek”/  

 

„Uroczy miś i najbliższy przyjaciel Krzysia, mieszkał w małej 

drewnianej chatce w Stumilowym Lesie. Pewnego dnia idąc 

leśną ścieżką miś usłyszał bzyczenie pszczół. Od razu 

skojarzył pszczoły z pysznym miodkiem i postanowił za 

wszelką cenę go zdobyć. Z trudem wdrapał się na drzewo. Już 

prawie sięgnął łapką po miodek, był jednak zbyt ciężki i licha 

gałązka, na której stał złamała się. Na szczęście u stóp drzewa 

rosły bujne zielone krzaki, które zamortyzowały upadek i 

misiowi nic się nie stało. Zrezygnowany postanowił zwrócić 

się o pomoc do Krzysia. Poprosił przyjaciela o pożyczenie 



dużego niebieskiego balonika. Chłopczyk zgodził się i razem 

udali się pod drzewo.” /”Kubuś Puchatek”/.  

 

„Dawno temu żył sobie pewien młynarz. Był bardzo bogaty i 

miał trzech synów między których postanowił podzielić swój 

majątek. Gdy zmarł, jego dwaj starsi synowie podzielili 

między siebie pokaźny dobytek. Jeden otrzymał łąkę, młyn i 

pole, a drugi skrzynie wypełnione po brzegi złotem i 

drogocennymi futrami. Najmłodszemu zaś Jaśkowi przypadł w 

udziale tylko kot. Jak się okazało kot ten był jednak niezwykły 

o czym wszyscy się później przekonali. Przemówił on do Jaśka 

ludzkim głosem i poprosił go, by ten oszczędził mu życie, w 

zamian za co pomoże mu się wzbogacić. Zwierzę kazało też 

Jaśkowi kupić na jarmarku torbę myśliwską i buty z 

podkówkami. Kot włożył buty i ruszył raźno na polowanie.” 

/”Kot w butach”/ 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące realizacji treści zawartych w planie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym: 

• Kontakty z dziećmi poprzez grupę na komunikatorze Messenger 

• Informacje zamieszczane na stronie przedszkola na Facebooku 

 


