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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Księgarnie i 
biblioteki 

1. Przeczytajcie wspólnie wiersz i powiedzcie: 

• Czy lubicie dostawać książeczki?;  

• Jakie bajki znacie?.  
„Kup mi, mamo, książeczkę” (fragment) Tadeusz Kubiak  
Kolorowe książeczki, kolorowe bajeczki,  
w kolorowych bajeczkach kolorowy jest świat.  

Kup mi, mamo, książeczkę, przeczytamy bajeczkę,  
a w bajeczce tej – dziwy. Każdy poznać je rad. 

2. Zabawmy się w księgarnię- zabawa matematyczna, 
liczenie i ustalanie równoliczności poprzez wymianę 
jeden do jednego.  
Ustawcie w pokoju dwa stoliki, a na nich książki. Na 
pierwszym stoliku leżą książki małe, na drugim duże. 
W widocznym miejscu przyczepcie napis „Księgarnia”. 
Dzieci niech staną po stronie sprzedawcy, rodzic niech 
przyjmie rolę kupującego.  
Rodzic będzie mógł płacić np. fasolą, bądź guzikami. 
Możecie wykorzystać też „zabawkowe pieniądze” za 
które będziecie mogli kupić wybraną książkę. Możecie 
kupić jedną książkę za jedną fasolkę. Kupioną książkę 
rodzice mogą zanieść, np. waszym misiom, które 
posadzicie wcześniej na dywanie.  



Rodzice zaczynają kupować książki. Kupione książki 
układają przed misiami. Dzieci-sprzedawcy dają jedną 
książkę za jedną fasolkę. Fasolki wrzucają na tacki lub 
do pudełka. Gdy wszystkie książki zostaną wykupione, 
rodzice siadają przy misiach i liczą, ile książek kupiły. 
Określają, jakie książki kupiły – małe czy duże.  
Później koniecznie zamieńcie się rolami☺  

3. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie powiedzcie: 

• Jak powinniśmy zachowywać się w bibliotece?  

• Jaka jest różnica między księgarnią, a biblioteką?  

• Dlaczego w bibliotece ważny jest porządek?  

• Jak nazywają się postacie z bajek, które wystąpiły 
w wierszu?  
„Kłopoty w bibliotece” Marcin Przewoźniak 
Książkom w pewnej bibliotece  

nudziło się tak dalece,  
że ni z tego, ni z owego  
zaczęły grać w chowanego. „Calineczka” się schowała  
za ogromny atlas ryb.  
Szuka krasnal Hałabała,  
gdzie się przed nim Plastuś skrył? Tak się wszystkie 



wymieszały,  
że ta pani w bluzce w prążki chodzi tutaj już dzień cały,  
nie znajdując żadnej książki. 

4. Poruszajmy się trochę☺ 

• 

• 

• 

„Tajemnicza książka” – każdy uczestnik zabawy otrzymuje 
książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej 
pozycji, podczas gdy rodzic wydaje kolejno polecenia: 
obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy itp. 

„W księgarni” – dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. 
Leżą na bokach z podkurczonymi nogami. Na hasło: „Książki 
się otwierają” przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na 
boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: „Książki się 
zamykają” powracają do pozycji wyjściowej. Na hasło: 
„Książki stoją na półce” przechodzą do stania na baczność. 

„Bajkowy przyjaciel” – dziecko tworzą parę z rodzicem. 
Przechodzą do leżenia na plecach. Dotykają się stopami w taki 
sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kąt 
prosty. „Siłują się”stopami, próbując wyprostować nogi. 

• „Baba Jaga patrzy” – jedna osoba jest Babą Jagą, druga osoba 
stoi w wyznaczonym miejscu (np. na linii). Baba Jaga jest 
odwrócona tyłem, zakrywa oczy rękami i powtarza słowa: 
„Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie osoba która 
nie jest Babą Jagą biegnie w jej stronę. Baba Jaga po tych 
słowach odwraca się. Dzieci muszą wtedy zatrzymać się w 



miejscu, do którego dobiegły, i nie poruszać się. Baba Jaga 
chodzi i patrzy, czy nikt się nie rusza (może też rozśmieszać 
nieruchomo stojące dzieci). Jeśli uczestnik zabawy się poruszy, 
idzie na początek (za linię). Baba Jaga ponownie odwraca się i 
wypowiada formułkę. Zabawa trwa dopóki uczestnik zabawy 
nie dotrze do Baby Jagi. 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to... taca z masy 
papierowej 

Przepis na masę papierową: 

1.Podrzeć gazetę na mniejsze części i wkładać ją do miski z 
ciepłą wodą. ... 

2. Jeśli macie blender/shaker to przełożyć papkę do niego dolać 
wody i zmiksować, powstanie taka gęsta papka. ... 

3. Przelać papkę na sitko i odsączyć. ...  
4. Do garnka wsypać 3/4 szklanki mąki, tyle samo lub mniej 
wody. ... 5. Do tego dołożyć masę z sitka, wymieszać.  
Jak wykonać tacę? 

1. Wałkujemy masę papierową, w taki sposób aby uzyskać 
kształt zbliżony do koła i grubość około 2-3 milimetrów  

2. Nakładamymasęnawcześniejnadmuchanybalon,dociskamyi 
wycinamy nożykiem ząbkowaną krawędź  

3. Odkładamy balon z masą do wyschnięcia. Jej całkowite 
utwardzenie może potrwać od 24-48 godzin w zależności 



od warunków suszenia  

4. Po wyschnięciu pomaluj farbami dowolnie swoją tacę☺  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