
cele:
 B poznanie znaczenia książki, rozumienie że 

można w nich znaleźć informacje na określony 
temat,

 B doskonalenia analizy i syntezy słuchowej wy-
razów,

 B aktywizowanie myślenia twórczego poprzez 
wymyślanie ilustracji i opowieści do niej,

 B szanowanie książek i korzystanie z nich tak, aby 
nie uległy zniszczeniu.

Metody: czynna (zadań stawianych dzieciom), 
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przedszkolak w bibliotece
4 projekty edukacyjne

opracowała krystyna gawryluk

metody aktywizujące w przygotowaniu do czytania 
i pisania inspirowane wierszem Książka Anny Kamińskiej



z 
w

ar
sz

ta
tu

 m
et

od
yk

a

34

oglądowa (pokaz), słowna (wiersz, rozmowa, twór-
cze opowieści).

Formy pracy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: wiersz Książka Anny Ka-
mieńskiej, książki o różnorodnej tematyce (atlasy 
o zwierzętach, ptakach, roślinach, bajki, opowiada-
nia) do wyboru jedna dla dziecka, przedmioty i na-
pisy jabłko, koszyk, but, kapelusz, ilustracje, dynia, 
krasnoludki, litery K, B, J, D, worek, muzyka z pły-
ty CD „Oczarowanie”, chustki, cegiełki białe, czer-
wone, niebieskie, napisy w kopertach (kot, ryba, 
wilk, domek, dynia), kartki z połową obrazka (dom, 
jabłko, ryba), napisy (kot, dom), kartki, kredki, kółka 
w czterech kolorach.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza Książka Anny Kamiń-
skiej.
Rozmowa dotycząca treści wiersza. 
Wyjaśnienie znaczenie słowa niema, pusta. 
Dlaczego książka stała pusta?
Po co ludziom potrzebne są książki?
O czym mogą opowiadać książki?
Po co musimy uczyć się liter?

2. O czym opowiada książka? – ćwiczenia 
słownikowe.
Dzieci losowo wybierają książki (odpowiednio 
wcześniej przygotowane przez nauczyciela, tak 
aby każde dziecko miało jedną) z kącika czytel-
niczego. Obejrzyjcie swoje książki, popatrzcie na 
okładkę, strony w środku.

Macie różne książki, jak myślicie o czym one mogą 
opowiadać?

3. Bajkowe zagadki – zabawa dydaktyczna.
Dopasowanie przedmiotu i napisu do bajki, z któ-
rej on pochodzi.
 Wybrane dzieci losują przedmioty, ilustracje z wor-
ka, nazywają, podają tytuł bajki, nazwę dopasowu-
ją do odpowiedniej litery. Dobierają odpowiedni 
napis (te dzieci, które czytają).
B – buty – Kot w butach
J – jabłko – Królewna Śnieżka 
K – koszyk – Czerwony Kapturek
D – dynia – Kopciuszek

4. taniec z chustkami.
Dzieci tańczą do muzyki według własnych inspira-
cji, wykorzystują chustki.

5. Bajkowe wyrazy – ćwiczenie słuchu fo-
nematycznego.
Dzieci 6 letnie
Dzieci losują obrazki, układają schematy wyrazów 
z cegiełek (kot, ryba, wilk, dom, dynia).
Dzieci 5-letnie
Dzieci losują obrazki i dorysowują drugą połowę 
obrazka. Dzielą nazwę na sylaby: obrazek, domek, 
ryba, jabłko.

6. Moja książka – tworzenie swojej wspól-
nej książki.
Dzieci dzielimy na 4 grupy, według koloru kropki.
Każda grupa wymyśla swój temat książki i rysuje 
ilustracje do książki, opowiada co się wydarzyło.
Tworzą wspólną książkę.

7. Wspólna ocena zajęcia.
Dwa koszyki, dzieci mają papierowe jabłka. Dory-
sowują buźkę na jabłku i wrzucają do koszyka.
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I. Przedmiot odkrycia.
Przybliżenie dzieciom znaczenia książek w życiu 
każdego człowieka.

II. Punkt wyjścia.
Na środku sali stoi duże pudło z napisem „SKARB”.
Prowadzący recytuje wiersz B.S. Kossuth: Wielki 
skarb 

III. zadania.
1. Odpowiedzcie dlaczego książka jest przyjacie-
lem dziecka?

2. Uporządkujcie książki według rodzaju przezna-
czenia:
B popularnonaukowe,
B przyrodnicze,
B bajki,
B wiersze,
B opowiadania.

2. O czym mówią książki? 
3. Opowiedzcie o swojej ulubionej książce?
 Co jest w niej ciekawego i zabawnego?
4. Ułóżcie improwizację rytmiczno-melodyczną  
do słów: Książka mój przyjaciel, Szanuj książki i do 
własnych przemyśleń o książkach.

5. Wykonajcie rysunek do wspólnej księgi – Mój 
książkowy przyjaciel.

IV. Warunki materialne.
Książki różnego rodzaju wypożyczone z przed-
szkolnej biblioteki (albumy, bajki, wiersze, opowia-
dania), kredki świecowe, farby akwarelowe, ilustra-
cje z gazet, klej, wycinanki, nożyczki, tekst wiersza 
Barbary Stefanii Kossuth Wielki skarb; 
Helena Kruk: Wybór literatury do zabaw i zajęć 
w przedszkolu. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Peda-
gogiczne, 1990.

V. Element wymagający wyeksponowania.
Uświadomienie dzieciom jak różnorodne są książ-
ki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
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cele:
 B zapoznanie dzieci z sytuacjami, w których 

mogą spotkać się z nieznajomymi psami;
 B przekazanie podstawowych informacji na te-

mat relacji człowiek – pies;
 B rozwijanie u dzieci ostrożności w kontaktach ze 

zwierzętami;
 B nauka prawidłowych pozycji obronnych w sy-

tuacji kontaktu z agresywnym psem.

Metody pracy z dziećmi: czynne, oglądowe,  
słowne.

Formy organizacyjne: indywidualna, zespołowa, 
zbiorowe.

Środki dydaktyczne:
tekst wiersza D. Gellner Spacer z książki Przedszko-
lakom, Warszawa: Kama, 2000 r., ilustracje psów, 
obrazki psów (pies wesoły, pies zły), tropy w czte-
rech kolorach, figury geometryczne w czterech ko-
lorach do naklejenia dla dzieci, puzzle psy, pudełka 
z zapachem (wata nasączona olejkami), pojemniki 
dźwiękowe (wypełnione ryżem), kartki do tropie-
nia śladów, płyta z piosenką „Jak rozmawiać trze-
ba z psem” słowa J. Brzechwa, K. Gradowski, muz. 
A. Korzyński z „Piosenki Pana Kleksa”, kartki, klej, 
kółka (2 o średnicy 100 mm, 2 o średnicy 47 mm, 
2 o średnicy 30 mm, 1 czarne o średnicy 10 mm,  
1 białe o średnicy 20 mm, kredki.

PRzEBIEG:
1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Spacer.
2. Rozmowa z dziećmi na temat relacji dziecko 
– pies.
 Czy spotykacie na swojej drodze psy?, Jak się wte-
dy zachowują?, Czy podchodzimy blisko, głaszcze-
my?, itp. 
Pies jako przyjaciel człowieka – pomaga niewido-
mym, pilnuje gospodarstwa, pomaga policji, pies 
terapeuta pracuje z chorymi dziećmi.
Czy pies jest zawsze przyjacielem człowieka? Kie-
dy jest wrogiem?
Czy pies ma zawsze ochotę na zabawę? (marsz-
czy nos, widoczne zęby, skulony ogon, postawione 
uszy, zjeżona sierść)

3. Pies na mojej drodze 
zabawy polisensoryczne 

inspirowane utworem
Doroty Gellner Spacer 
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3. Rady przedszkolaka – zabawa dydaktyczna. 
Dzieci w grupach segregują obrazki, pies zły, pies 
wesoły.

 4. co zrobić jak pies jest niebezpieczny? – za-
bawy słownikowe z ustaleniem pozycji obron-
nych.
Co robić gdy pies atakuje?
Pies mały

 B Stań nie uciekaj.
 B Nie patrz psu w oczy.
 B Nie odwracaj się tyłem do psa.
 B Ustaw się do psa bokiem, na lekko rozstawio-

nych nogach. To pozwala utrzymać równowa-
gę. Kciuki chowamy w piąstki, a piąstki – pod 
brodę. Nie krzyczymy.

Pies duży
Chowamy wystające części ciała, palce splatamy 
do wewnątrz dłoni i zakładamy za głowę zasłania-
jąc uszy, klękamy i zasłaniamy całą twarz – pozy-
cja żółwia.

5. Idź śladem – zabawy polisensoryczne.
Psy mają dobry słuch, węch, tropią po śladach, za-
pamiętują komendy.
Na dywanie rozłożone są ślady. Dzieci idą po ko-
lorowych śladach odnajdują pojemniki, w których 
znajdują się różne przedmioty i zadania dla dzieci.

 B Obrazki do ułożenia (oko)
 B Pudełka z zapachami (węch)
 B Pojemniki z ryżem, kaszą (słuch)
 B kartki ze śladami (zadania do wykonania)

6. Psy na spacerze – zabawa do muzyki.
Dzieci poruszają się do muzyki, kiedy muzyka milk-
nie pada komenda, pies mały lub pies duży. Dzieci 
przyjmują obronną pozycję. 

7. Jamnik – piesek z kółek.
Dzieci z kółek układają tułów, nogi, ogon psa – kół-
ka zgięte raz wzdłuż na pół. 
Głowę jamnika uzyskujemy poprzez wykonanie 
dwóch zgięć na kole.
Oko powstało z dwóch zgiętych na pół kółek, bia-
łego wsuniętego w czarne, a następnie razem zgię-
tych jeszcze raz.
Z tych elementów formujemy jamnika i przykleja-
my na kartonie.
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4. Bajkowe 
fantazjowanie 

I. Punkt wyjścia.
Rozbudzanie zainteresowań bajkami jako źródłem 
wiedzy o wartościach ogólnoludzkich: dobro, mi-
łość, przyjaźń.
Eksperymentowanie materiałem umożliwiającym 
rozwijanie inwencji twórczej.

II. Punkt wyjścia.
W sali stoi bajkowa chatka. W chatce mieszkają róż-
ne bajki. Prowadząca z kolorowym parasolem prze-
chadza się po sali. Recytuje wiersz i rozrzuca różne 
materiały, przedmioty, rzeczy.

III. zadania.

Dzieci podzielone na dwie grupy. Od chatki bajek 
wstążki prowadzą do stanowisk pracy.

1. Ubierzcie kontury postaci.

2. Opowiedzcie o swojej bajkowej postaci.
3. Znajdźcie sobie parę.

4. Przedstawcie scenkę dramową wspólnie ułożoną.

5. Zaproście swoją bajkową postać na bal.

IV. Warunki materialne.
Kontury postaci, kolorowe papiery, bibuła, wyci-
nanki, kredki, taśma, zszywacz, materiał, włóczka, 
klej, płyta z muzyką, chustki, ubrania, korony pa-
pierowe, berło, miecz, kapelusze, peleryna, treść 
wiersza Doroty Gellner Bajkowy deszcz, Warszawa: 
Wydaw. Kama, 2000.

V. Element wymagający wyeksponowania.
Wprowadzenie dzieci w świat bajek – królów, kró-
lewien i rycerzy. Dzieci poznają niektórych bajko-
wych bohaterów.
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