
Zajęcia dla 3-latków 
 

W tym tygodniu proponujemy temat „Tajemnice książek” 

 

Temat poniedziałkowy brzmi: „Moje ulubione książki” 

 

Zachęcamy, aby dzieci wspólnie z państwem wybrały z półki swoje ulubione książki. 

Dzieci opowiadają jakich bajek lubią słuchać, czy lubią kolorowe ilustracje. Możemy podczas 

oglądania książek, nawiązać do tego jak należy obchodzić się z książkami (mamy czyste ręce, 

delikatnie przewracamy kartki, nie rysujemy w książkach, chyba że jest to kolorowanka itp.) 

 

 Zabawy rozwijające sprawność fizyczną  

„Chodzenie” 
Rodzic recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się 

bohaterów wiersza: 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu 

Za to stonoga 

na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach 

Na jednej nodze 

sunie po drodze 

ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze 

Rak jak to rak 

chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu 



A ja powiem wam, 

że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg 

by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę  

(B. Szelągowska) 

,,Kto potrafi tak jak ja” 
Dziecko próbuje utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych 

przez rodzica: 

rysowania na podłodze kółka palcami stóp 

stania na jednej nodze jak bocian 

podnoszenia kolana i przekładania pod nim woreczka 

stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową 

chodzenia z woreczkiem na głowie 

chodzenia z woreczkiem na stopie 

obracania się dookoła i stania na jednej nodze 

stania na jednej nodze i klaskania nad głową 

chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył. 

(jeśli nie mamy woreczka, możemy do skarpetki nasypać np. grochu albo po prostu związać 

dwie skarpetki, które bardzo dobrze będą nadawały się do tej zabawy). 

 

Moje książki – słuchanie wiersza I. Salach oraz rozmowa na temat jego treści. 

Moje książki 

Iwona Salach 

Moje książki kolorowe 

stoją równo na półeczce. 

Myję ręce i oglądam 

kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama, 

bo ja nie potrafię sama. 

Z książek wiele się dowiecie 

o szerokim pięknym świecie. 

O roślinach, o zwierzętach, 

o dalekich krajach też. 

Wszystko w książce jest zamknięte, 

a więc ją do ręki bierz. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza. Pyta: O czym dzisiaj będziemy 

mówić?; Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?; Co trzeba 

najpierw zrobić, zanim weźmiemy do ręki książkę?. Rodzic  zwraca dziecku uwagę na 

prawidłowe obchodzenie się z książkami: Nie wolno poplamić książki ani zaginać rogów; 

Należy delikatnie odwracać kartki, by ich nie podrzeć, oraz odkładać książki na swoje 

miejsce.  

 „Książki na miejsce!” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko trzyma przed sobą 

książkę. Rodzic włącza fragment ulubionej piosenki, a dziecko swobodnie biega po pokoju, 

podskakując z nogi na nogę. Na hasło: Książka na miejsce! Dziecko podchodzi do półki z 

książkami i kładzie tam książkę. Wcześniej mama czy tata może zaprezentować, w jaki 

sposób odkłada się książki na półkę. 

 

Porządkujemy książki i zabawki na półkach regału, utrwalając określenia:  najwyżej, 

najniżej, w środku.  



 

 „Zgubione rzeczy” – zabawa.  Zadaniem dziecka jest 

przyporządkowanie przedmiotów 

z bajek do odpowiednich postaci.  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Czy znasz tę bajkę?” –  Odgadywanie tytułów bajek na podstawie obrazków związanych z 

ich treścią. Rodzic  pokazuje obrazki dotyczące popularnych bajek (np. Jaś i Małgosia, 

Kopciuszek, Kot w butach, O rybaku i złotej rybce, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna). 

1.odszukanie po śladach Jasia i Małgosi. Rodzic  chowa w pokoju  sylwety Jasia i Małgosi. 

Rozkłada na dywanie kontury pierniczków tak, by doprowadziły dziecko do ukrytych sylwet 

postaci z bajki. 

2. rozpoznanie po dotyku, co miał w koszyczku Czerwony Kapturek. Rodzic podchodzi z 

koszykiem do  dziecka. Dziecko, nie widząc, co jest w środku, po dotyku rozpoznaje rzeczy. 

3. budowanie zamku z wieżą dla Śpiącej Królewny. Dziecko z papierowych pudełek po 

produktach spożywczych buduje zamek z wieżą. 

4.szukanie pantofelka Kopciuszka. Dziecko zakrywa oczy, a w tym czasie rodzic chowa 

kapeć. Wskazówką dla szukającego dziecka jest hasło: ciepło, zimno. 

5. naśladowanie Kota w butach. Dziecko chodzi na czworakach, robi koci grzbiet. Na hasło 

Kot w butach dziecko wstaje i chodzi, unosząc wysoko kolana. 

6. zrobienie nowej łódki dla rybaka. Poproś tatę o pomoc i spróbujcie wspólnie wykonać łódź 

dla rybaka instrukcja poniżej.  

 

 



 

 


