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T: W bibliotece. 
 

• 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. 
 
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. Wyjaśnienie różnicy między biblioteką a 
księgarnią: W księgarni książki kupujemy, są nowe. W bibliotece książki 
wypożyczamy. Tłumaczymy, dlaczego w bibliotece ważny jest porządek. Pytamy 
dziecko, jak nazywały się postacie z bajek, które wystąpiły w wierszu. 
 
 

• Zestaw ćwiczeń ruchowych. • książki  
 
– „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” – dziecko zajmuje dowolne miejsce 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” – tworzymy pary. 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, pozostałe osoby stoją w 
wyznaczonym miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem, zakrywa oczy rękami i 
powtarza słowa: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dziecko/dzieci 
biegną w jej stronę. Baba Jaga po tych słowach odwraca się. Dziecko/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). Ten, kto się poruszy, idzie na początek, a reszta 
pozostaje na swoim miejscu. Baba Jaga ponownie wypowiada formułkę. Ten, kto 
pierwszy dobiegnie do Baby Jagi, wygrywa. 

 



 

 


