
 

 

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line  (YouTube/ FB ) 

- wychowanie przedszkolne  

 
Wiek: pięciolatki 

Forma: zajęcia - praca zdalna  

Rodzaje aktywności: językowo-literacka i słuchowa, plastyczno- techniczna i 

grafomotoryczna, muzyczna, ruchowo- zdrowotna 

 

I. Tematyka kompleksowa: JAK POWSTAJĄ KSIĄŻKI 

II. Temat dnia: Książka moja przyjaciółka  

 

Cele ogólne: 
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas zabaw ruchowych i 

plastycznych 

• Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania różnego rodzaju utworów 

• Poszerzanie czynnego słownika dziecka 

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

• Kształtowanie percepcji wzrokowej-odszukanie elementów na obrazku 

• Nauka piosenek i pląsów 

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach 

 

Cele szczegółowe: 
• Wyjaśnia etapy powstawania książki i znaczenie pojęć: drukarz, grafik, autor… 

• Koncentruje uwagę na treści słuchanych utworów i zagadek 

• Udziela sensownych odpowiedzi na zadawane pytania i buduje dłuższą, spójną 

wypowiedź 

• Interesuje się książkami 

• Wskazuje różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi książkami 

• Korzysta z książek zgodnie z zasadami 

• Śpiewa piosenkę, porusza się w rytm piosenki 

• Wykonuje zakładkę do książki 

• Analizuje sytuacje przedstawione na filmie i dokonuje jej oceny 

• Uzasadnia swoje zdanie 

 

Podstawa programowa : 
 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8,4.19, 4.20 

 

Metody pracy: 
Czynne: zadania stawiane dziecku, samodzielne doświadczanie 

Oglądowe: obserwacja, pokaz 

Słowne: rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, żywe słowo 

Aktywizująca: burza mózgów 

 

Formy pracy:  indywidualna /grupowa z rodzeństwem/ 



 

Kochane dzieci, każdego dnia widzimy jak pięknie pracujecie. Podziękujemy rodzicom 

za to, że są z Wami, pomagają i zachęcają Was do pracy. Na ten tydzień przygotowałam  

dla Was kolejne niespodzianki, z którymi zapoznawać Was będą wasi Rodzice. Oni 

zdecydują, ile czasu poświęcicie na wykonanie zadań. Najlepiej uczycie się przez zabawę. 

Życzę Wam zatem wspaniałej zabawy z mamą, tatą, siostrą, bratem….   

 

Proponowane działania na dobry początek dnia: 
 

▪ Poranne czynności higieniczne – mycie ząbków, dokładne mycie rączek i buzi  

 z Myszką w paski  

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw             ząbki 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=24s    rączki 

▪ Samodzielne ubieranie (zachęta i koniecznie pochwała) 

▪ Śniadanie wykonane wspólnie z rodzicami  

▪ Poranne ćwiczenia - Równowaga 

@WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&fbclid=IwAR0ktZLBBOExitCFMK

POuVPu8CXR6Htx_Pv0zu4U9fZZ2E6JgceI00n31sQ 

 

1. Jaką książkę lubisz najbardziej? - szukanie ulubionej książki, oglądanie okładki, 

ilustracji. Uświadomienie faktu, że książka to krótkie lub długie historie i mogą być również 

napisane wierszem.  

 

2. Książki dawniej i dziś - opowiadanie rodzica o tym jakie książki były kiedyś, kiedy 

rodzice i dziadkowie byli mali i jakie książki są teraz (wsparcie ilustracjami z Internetu lub 

własnymi egzemplarzami-pokaz)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTB9z-pOtmw
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI&t=24s
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&fbclid=IwAR0ktZLBBOExitCFMKPOuVPu8CXR6Htx_Pv0zu4U9fZZ2E6JgceI00n31sQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&fbclid=IwAR0ktZLBBOExitCFMKPOuVPu8CXR6Htx_Pv0zu4U9fZZ2E6JgceI00n31sQ


 

3. Zobacz, jak zmieniała się książka – wspólne oglądanie ilustracji, rozmowa na ich temat 

 

➢ książki gliniane 

 
 

➢ papirusy 

 
 

➢ książki ręcznie pisane 



 
 

➢ współczesne książki elektroniczne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Kto jest potrzebny, aby powstała książka? – oglądanie filmu animowanego stworzonego 

w Księgarni Dwie Siostry - Jak wydać książkę  

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-

UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsA

C_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY 

Spróbujcie wymienić nazwy zawodów: autor tekstu-pisarz, ilustrator, redaktor, wydawca, 

korektor, grafik, drukarz…/ poćwiczcie analizę i syntezę tych wyrazów 

 

4. Teraz czas na trochę ruchu 

https://www.facebook.com/watch/?v=843828376105241 

 

5. Co to jest? – wspólne rozwiązywanie zagadek  

 

Gdy chcesz tworzyć obrazek nowy, Taki piękny, kolorowy. Będzie ci potrzebna ona, najlepsza 

będzie biała, ale może być i czerwona. Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, a 

potem możesz wyciąć każdą narysowaną rzecz. (kartka papieru)  

 

Czyta ją mama, czyta i tata często w obrazki jest bogata. Dużo liter na każdej stronie, są 

historie o królu na tronie. Są też wiersze rymowane, najlepiej, gdy przez babcię czytane. 

(książka)  

 

Zanim zaczniesz czytać książkę, najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, patrzysz, co jest z tyłu, co 

jest z przodu, czy jest tam rysunek samochodu? Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, to 

właśnie jest… (okładka)  

 

6. Słuchanie i próba nauki piosenki „Bajeczki”  

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UQsg

U3T7yJh9jaNF5GgJvyEvsoCwLFffpauF1ICz-juR4U1JteJOxwiM 

 

7. Dlaczego musimy szanować książki? 

W krótkim filmiku poznacie zasady korzystania z książek, obejrzyjcie 
https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ujt9KJWD1f0xD

BhozzYhQBst1Y29373pbAG_Lu782Oim-eZ_yOdvssaA-  

8. Szpital chorej książki - Wspólnie możecie naprawić uszkodzone książeczki 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UQsgU3T7yJh9jaNF5GgJvyEvsoCwLFffpauF1ICz-juR4U1JteJOxwiM
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UQsgU3T7yJh9jaNF5GgJvyEvsoCwLFffpauF1ICz-juR4U1JteJOxwiM
https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ujt9KJWD1f0xDBhozzYhQBst1Y29373pbAG_Lu782Oim-eZ_yOdvssaA-
https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ujt9KJWD1f0xDBhozzYhQBst1Y29373pbAG_Lu782Oim-eZ_yOdvssaA-


9. Zakładka do książki - praca plastyczna. Liczymy na Waszą kreatywność 

 

 
 

Poniżej kilka innych przykładów: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw   kotki 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek5R5_bdBpw     buźki 

https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg       królik 

 

Byłyście dzisiaj bardzo dzielne Kochane przedszkolaki. Przed snem poproście o 

przeczytanie ulubionej bajeczki. Czytamy 20 minut dziennie – codziennie! 

 

 

Dodatkowe działania i pomysły dla chętnych dzieci: 

➢ ”Książka bez obrazków”- czyta Maciej Sztur 

https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgM 

 

➢ Obejrzyj bajkę BIBLIOTEKA- Świnka Pepa 

https://www.youtube.com/watch?v=cpaRxkmpJMc 

➢ „ Jestem autorem”- spróbujcie z pomocą rodziców stworzyć własną książkę na dowolnie 

wybrany przez Was temat. Im więcej kolorowych ilustracji, kształtów, obrazków, 

kolorów, materiałów tym lepiej. Do dzieła !  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw
https://www.youtube.com/watch?v=Ek5R5_bdBpw
https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg
https://www.youtube.com/watch?v=y9sqfepiFgM


 

 

➢ Piosenka o książeczce - Posłuchajcie piosenki Ewy Bem  

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 

 

➢ Okładka książki - praca plastyczna  

Ze zgromadzonych materiałów: kartki, mazaki, farby, kredki, wycinanki, bibuły itp. 

wykonajcie okładkę książki - swojej ulubionej. Stawiamy na wyobraźnię!  

 

➢ Obejrzyjcie filmik: Jak powstaje książka 

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-

UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsA

C_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY
https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TpWHH1kVcgZv1LTg1A_e37maDr_dY75PsAC_U--sCxIMRp9sXm7Vu2lY

