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Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul Dobra 1A 
 

Grupa „Zajączki” 

Temat tygodnia „Tajemnice książek” – 20.04 – 24.04.2020r. 

 

Czwartek – 23.04.2020r. – „W księgarni” 

1. „Wielki skarb – słuchanie wiersza i rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

Rodzic zaprasza dziecko do uważnego słuchania wiersza. Prosi, by zapamiętało, o czym, 

zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki.  

 

„Wieki skarb” 
autor: Barbara Stefania Kossuth 

Mam przyjaciela – wielki skarb, 

największą radość w świecie. 

Któż to? Aha, nie powiem, nie… 

Z łatwością odgadniecie. 

Chciałbym z nim przebyć cały dzień, 

lecz mi nie daje niania. 

– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, 

dość tego już czytania. 

Tak, książka to przyjaciel mój – 

przyjaciel prawie żywy.  

On opowiada cudów moc, 

o świecie prawi dziwy. 

O górach, morzach niesie wieść, 

o naszej własnej ziemi, 

wypowie wiersz lub cudną baśń – 

czym? – Literkami swymi. 

Więc cieszę się, że książkę mam. 

Och, czytać pragnę wiele! 

Nie niszczę ich, bo książki me – 

najlepsi przyjaciele. 

 

Rodzic prosi, by dziecko przypomniało, czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z 

książek, np.: Jakie inne informacje możesz znaleźć w swoich ulubionych książkach? Co 

oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”? Czy autorka miała na myśli takiego 

przyjaciela, z którym można się bawić, biegać, wyjeżdżać?   

 

2. „Ćwiczymy pamięć” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic zaprasza dziecko do nauki wybranych strof wiersza (punkt 1). Można zaproponować 

naukę całego wiersza lub tylko części, w zależności od możliwości dziecka. Rodzic powtarza 

z dzieckiem kolejne wersy wiersza, za każdym razem w specjalny sposób, np. wysokim 

głosem, grubym, niskim, słowami podzielonymi na sylaby, śpiewając itp. Jako 

podsumowanie dzieci może spróbować powiedzieć cały wiersz (lub jego wybraną część, w 

zależności od wcześniejszej decyzji rodzica.), stojąc i delikatnie wytupując rytm.  

 

 

 



2 
 

 

 

3. „Zagadki – rymowanki” – zabawa językowa. 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy: Za chwilę powiem kilka zagadek. Odpowiedź na nie 

powinna rymować się z zagadką. Wszystkie zagadki dotyczą baśni, bajek i legend, które znasz. 

Jeśli znasz odpowiedź, podnieś rękę.  

 

W Krakowie mieszka wawelski smok, 

co zieje ogniem przez cały… (rok) 

Krasnoludek jest malutki, 

tak jak wszystkie… (krasnoludki). 

Kto z krasnalami w tym domku mieszka? 

To jest na pewno Królewna (Śnieżka). 

Kto był dobry dla Kopciuszka? 

Chrzestna matka, czyli (wróżka). 

Czerwony Kapturek do babci wędrował, 

Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował). 

Groźna Baba Jaga domek ma z piernika. 

Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka). 

Gdy kot buty dostał, 

Janek księciem (został). 

Rzecz to znana, całkiem pewna, 

Że Pinokio powstał z (drewna). 

 

 

4. ! W ćwiczeniach str.: 7,8 !  

 

 

 

 

Miłego dnia 

p. Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


