
 

 

1.Opowiadanie pt; ,,Strażnik książek”- Magdalena Zawadzka 

 

W ogromnym zamku mieszkał tajemniczy czarodziej. Ludzie mawiali, że to najmądrzejszy 

człowiek na świecie i zawsze potrafi znaleźć radę. Pewien rybak ,z którego śmiano się we wsi, 

że jest najgłupszy ze wszystkich rybaków ,postanowił udać się do niego i poprosić o pomoc. 

-Skoro jest taki mądry to na pewno wie, jak przestać być głupim-powiedział rybak i wyruszył 

w drogę. 

Wędrowali wiele dni aż dotarł do wielkiego zamczyska o ostrych wieżach i grubych murach. 

Zapukał w bramę. 

-Kto tam? -odezwał się jakiś głos 

-To ja! Chcę wejść, wpuść mnie! -zawołał rybak. 

-Nie jesteś zbyt grzeczny ,idź sobie-odparł głos. 

Rybak zanocował w lesie i wrócił rano. Znów zapukał i znowu usłyszał; 

-Kto tam? 

-Proszę ,wpuść mnie! 

Wtedy brama otworzyła się ze zgrzytem, a na progu stanął czarodziej we własnej osobie. 

-Witaj ,wejdź proszę i powiedz ,co cię sprowadza. 

Rybak podziękował i opowiedział o swoim zmartwieniu. Czarodziej uśmiechnął się i 

zaprowadził gościa do głównego holu. Pod ścianami stały niezliczone regały, na których 

były miliony książek. 

-Oto rada na Twój kłopot-powiedział czarodziej. 

Rybak nie mógł uwierzyć, że na świecie istnieje tyle książek. 

-Co ja mam zrobić?- zapytał przestraszony. 

-Zacznij się uczyć .Weź jedna książkę ,przeczytaj ją ,a potem weź drugą i kolejną .Kiedy 

przeczytasz wszystkie ,będziesz mądrzejszy ode mnie. 

-Ale przecież ty jesteś najmądrzejszy na świecie. 

-O nie!- zaprzeczył czarodziej. Tak myślą tylko ci, którym nie chce się uczyć. Zapewniam cię, 

że jeśli się postarasz, możesz stać się o wiele mądrzejszy. Rybak został u czarodzieja i wiele 

lat czytał księgi. A kiedy czarodziej odszedł, zajął jego miejsce w zamku i strzegł ksiąg dla 

kogoś innego, kto zechce przyjść, by się uczyć. 

 

Rozmowa z dzieckiem: 

 

-Dlaczego rybak postanowił odszukać czarodzieja? 

-Dokąd czarodziej zaprowadził rybaka i jaką dał mu radę? 

- Co zrobił rybak? 

-Jak zakończyła się ta historia? 

-Dlaczego powinno się czytać książki? 

-Dlaczego ważne jest, aby umieć dobrze czytać ? 

-Do czego służą książki? 



 

2. Masażyk „Pisze Pani na maszynie” 

Pisze Pani na maszynie 

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe), 
Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach), 
Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach). 
Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzają po plecach) 
Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż kręgosłupa). 
Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach) 
Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach). 
Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję). 

3. Sebastian Dusza „Na wiejskim podwórku” 

https://www.facebook.com/watch/?v=552568398700529&ext 

4 „Mole książkowe”- piosenka Kulfona i Moniki 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc 

5. Wiosenne dyktanda graficzne 

https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/02/wiosenne-dyktanda-
graficzne.html?fbclid=IwAR1NvM550HmVJ0MJj0yj8qUpCd3_tsY8Dx7_kuIXlazL0sVbgM6LBxxFqp4 

6.Wiosenne wzory do kodowania 

http://maluchwdomu.pl/2020/03/wiosenne-kodowanki-do-
pobrania.html?fbclid=IwAR1AxOjeNa_g7EouuIbghQnToJOuwAh7YwRootmjKCCLxRNmnheZLg_2UTI 

 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 

Zapraszamy na ciekawe spotkania z wrocławskiego ZOO, które można zobaczyć na 

Facebooku #domoweZOO. 

To cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają się na żywo na profilu @wroclawskiezoo. 

Celem jest zainteresować zwierzętami odbiorców, głównie dzieci. Pracownicy zoo prezentują 
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wybrane gatunki podchodząc do nich z kamerą jak najbliżej się da. Spotkania prowadzone są 

przez opiekuna zwierząt i edukatora, aby jak najciekawiej zaprezentować bohaterów. Każde 

spotkanie kończy się zadaniem domowym np. pracą plastyczną lub zagadką. Transmisje na 

żywo odbywają się dwa razy w tygodniu – środy i piątki, zawsze o godzinie 12:00 

https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAN0QP2uWxJV8sdSAaPsBykgmLdqu110jk576LIl_YetieSL1X8l6gi9Q850n25Y58bkKTG2MXcf

vBv 
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