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             Tajemnice książek 

          04.05.2020 – 08.05.2020 

 

 

Drodzy Rodzice!  
W tym  tygodniu zachęcamy do odkrywania tajemnic książek. 

Czytanie dzieciom niesie ze sobą nieocenione korzyści. Należy pamiętać, że 

chwile spędzone z książką to najpiękniejszy czas, jaki możemy zaoferować 

najmłodszym. Poznając korzyści płynące z głośnego czytania dzieciom, 

zrozumiemy, jak ważne są takie chwile. Czytając dziecku zaspokajamy jego 

potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer ani telewizja. Podczas 

czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, 

poświęcamy mu czas. W zrozumiały dla niego sposób rodzic swoim 

zachowaniem przekazuje mu: „Kocham Cię i jesteś dla mnie bardzo ważny”. To 

właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna 

budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne. Zdobywa 

też istotne kompetencje intelektualne: uczy się języka oraz myślenia. Dobrze 

dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu 

 wartości. Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, 
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używamy języka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp 

do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego 

wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną. 

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

1. buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

2. zaspokaja potrzeby emocjonalne, 

3. wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej 

wartości, 

4. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

5. przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 

6. uczy myślenia, 

7. rozwija wyobraźnię, 

8. poprawia koncentrację, 

9. ćwiczy pamięć, 

10. przynosi wiedzę ogólną, 

11. ułatwia naukę, 

12. uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

13. rozwija poczucie humoru, 

14. jest znakomitą rozrywką, 

15. zapobiega uzależnieniu od mediów, 

16. chroni przed kwestionowalnymi wpływami ze strony otoczenia i kultury 

masowej, 

17. pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

18. jest zdrową ucieczką od nudy, 

19. jest profilaktyką działań aspołecznych, 

20. kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z 

mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w 

ich przyszłość.”   

                                                                                                                              

Jim Trelease 
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JAKIE KSIĄŻKI LUBIMY? -rozbudzenie w 

dziecku zainteresowania książką i czytaniem 

Poćwicz z książką każdego dnia: 

• Marsz z książką na głowie,  

• Skoki  przez książeczkę , 

• Chód na czworakach z książką na plecach 

• Pokonaj tor z dowolnymi przeszkodami z 

książką na dłoni :raz prawa a raz lewa 

• W leżeniu na plecach przekładamy książkę 

unosząc pupę do góry. 

• Skłony  dotknij leżącą na podłodze książkę. 

 

 

 

„Jakie książki lubimy?” – rozmowa na temat literatury dziecięcej na podstawie 

doświadczeń dzieci i książek znajdujących się w domu i  w przedszkolu.  

Rodzic  układa książki z biblioteczki dziecka. Razem z dzieckiem omawia 

tematykę zgromadzonych książek. Tłumaczy, że książki mogą zawierać krótkie 

opowiadania (pokazuje taką książkę), opowiadać długą historię (pokazuje taką 

książkę) lub mogą być napisane wierszem (pokazuje taką książkę). Dzieci 

mówią, jakie książki lubią najbardziej. Dziecko  opowiada, jaka jest jego 

ulubiona książka, próbuje wymienić jej tytuł i bohaterów. 

 

 

„Co to jest?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych.  

Gdy chcesz stworzyć 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,  
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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) 

 

Słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

 Mole książkowe Dominika Niemiec  

Otwieram książkę, jedna chwilka  

i już jestem w innym świecie.  

W wyobraźni staję się piękną królewną  

lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.  

Każda książka roztacza przede mną  

świat niezwykły, wspaniały.  

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,  

rozdział od deski do deski… czyli cały.  

Rodzice doskonale rozumieją  

mój zachwyt nad książkami,  

bo tak jak ja są zwyczajnie  

   książkowymi molami. 

  Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: 

• O jakim przedmiocie był wiersz? 

• W kogo zamienia się dziewczynka, czytając książkę?  

• Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki? 

• Kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami? 

• Co to znaczy czuć zachwyt? 

• Co to znaczy „przeczytać coś od deski do deski”? 

• Kto to jest „mol książkowy”? 

• Czy lubisz czytać książki?  

• Czy są takie książki, którymi jesteś zachwycony?  

 

Prośba książeczki  - naucz dziecko 

 

Książka nie lubi stać na półce,  

Książka lubi być czytana,  

Książka nie lubi być niszczona,  

Książka chce być szanowana. 
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 Ćwiczenie z księgą emocji.  Dziecko układa historyjkę obrazkową pasującą do 

treści wiersza. Opowiada, co się po kolei wydarzyło.  
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„Książka, która mnie zachwyca” – ćwiczenia w budowaniu zdań.  

 Poproście dziecko, aby pokazało swoją ulubioną książkę. Następnie zachęćcie, 

aby dziecko dokończyło zdanie: Ta książka mnie zachwyca, bo...  

 

„Książkowe mole” – zabawa z elementem liczenia.  

Dziecko siedzą z Rodzicem. przy kąciku z książkami i Rodzic recytuje wier-

szyk. Po wyrecytowaniu wierszyka  dziecko ma za zadanie  wzięcie z półki 

więcej/mniej niż pięciu książek. Zabawa powtarza się, dzieci wspólnie z 

Rodzicem . recytują wierszyk.  

Zachwycamy się książkami,  

jesteśmy książkowymi molami.  

Gdy poczytać długo masz chęć,  

weź książek więcej/ mniej niż pięć.  

 

Zachęcanie dzieci do rozmowy na temat zabaw inspirowanych znanymi 

książkami, wcielanie się w ulubione postacie z bajek – scenka  

 

„Czego można użyć do zabawy w księżniczkę, a czego do zabawy w 

rycerza?” – praca z KP2.30.  

Przed wykonaniem kary pracy dzieci rozmawiają o tym, jakie przedmioty 

codziennego użytku wykorzystują w swoich zabawach. Opowiadają o tym, co 

może posłużyć do zabawy w księżniczkę, a co – w rycerza. 

KTO JEST POTRZEBNY, ABY POWSTAŁA KSIĄŻKA?  

poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, 

redaktora, drukarza;  

 

„Kto jest potrzebny, aby powstała książka?” – rozmowa na 

temat procesu powstawania książki na podstawie doświadczeń 

dzieci i fragmentów książki Zofii Staneckiej Basia i biblioteka.  

W bibliotece  

Zofia Stanecka  

(…)  

– Cieszę się, że przyszliście do naszej biblioteki. Mam nadzieję, że będziecie 

dobrze się bawić. – Bibliotekarka uśmiechnęła się miło. – Już za chwilę 

przyjdzie autorka, ale najpierw chciałam was o coś zapytać. Kto z was wie, 

gdzie pracuje pisarz?  
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– W bibliotece! – zawołała Basia.  

– W pisarni! – przekrzyczeli ją Olaf z Karolem.  

– Oj tak, przydałoby się, żeby istniały takie miejsca jak pisarnie – powiedział 

ktoś rozbawionym głosem.  

Basia odwróciła głowę. W progu sali stała pani z plakatu.  

Na głowie miała masę loczków i uginała się pod ciężarem wielkiej, wypchanej 

czymś torby.  

– Mam na imię Róża – powiedziała, gdy dotaszczyła torbę pod tablicę. – 

Zajmuję się pisaniem oraz ilustrowaniem książek. Ilustruję w domu, a piszę 

wszędzie tam, gdzie mogę usiąść z laptopem i pomyśleć. Bo w pracy autora 

myślenie jest bardzo ważne. Myślenie i coś jeszcze. Coś, co sprawia, że można 

tworzyć nowe opowieści, rysować i marzyć… To coś nazywa się…  

– Czekolada! – zawołała Basia. Mama nigdy nie siada do pracy bez czekolady.  

Autorka roześmiała się.  

– Czekolada rzeczywiście bywa pomocna w myśleniu, ale chodziło mi o coś 

innego. O supermoc, z której korzysta każdy pisarz lub ilustrator, gdy tworzy 

książki. Moc na literę „w”.  

– Wrotki! – ucieszył się Karol.  

– Wy – ob… – podpowiedziała autorka (…)  

Rodzic  zadaje pytania: 

 Co miała na myśli autorka? (wyobraźnia) 

 Dlaczego pisarce potrzebna jest w pracy wyobraźnia?  

Czym jeszcze, oprócz pisania, zajmowała się autorka, z którą spotkały się 

dzieci? 

 Kto jeszcze jest potrzebny, aby powstała książka? 

 Dzieci podają swobodne odpowiedzi. Rodzic nakierowuje je tak, aby powstał 

opis zawodów: grafika, redaktora, drukarza.  

Pisarz  pisze prozą powieści, nowele, opowiadania, biografie, pamiętniki, bajki 

dla dzieci powieści,  utwory poetyckie i dramaty, przeznaczone do realizacji na 

scenie np. w teatrze, w radiu lub w telewizji. 

Grafik – osoba, która zajmuje się tworzeniem grafik i animacji, a także 

projektowaniem ulotek, okładek książek i czasopism. 

Redaktor – osoba odpowiadająca za całość czasopisma ,książki lub 

wydawnictwa zbiorowego jak słownik lub encyklopedia, programu 

telewizyjnego lub radiowego. 
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Drukarz –zawód polegający na drukowaniu książek lub gazet 

Jak powstaje papier? filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=IizrNpDT520 

Jak powstaje książka? Filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

 

 

„Ile to sylab?”  

Dziecko siedzi przy stoliku. Rodzic pokazuje im różne przedmioty znajdujące 

się w pokoju. Dzieci podają nazwy tych przedmiotów i wspólnie z Rodzicem  

wyklaskuje sylaby. Następnie dziecko wykonuje zadanie z karty. • KP2,31 

https://www.youtube.com/watch?v=IizrNpDT520
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


9 
 

Rytmika – zabawy umuzykalniające.  

• Misia bela – zabawa z pokazywaniem   

Trąf, trąf, misia bela Dzieci uderzają cztery razy piąstkami o siebie, pionowo 

jedna o drugą.  

Misia kasia Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają raz o podłogę.  

Kąfacela Wykonują dwa podskoki.  

Misia a Obracają się wokół swojej osi w lewo i klaszczą w dłonie na „a”.  

Misia be Obracają się wokół swojej osi w prawo i klaszczą w dłonie na „be”.  

Misia kasia Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają o podłogę.  

Kąface Wykonują trzy podskoki.  

   Zabawę powtarzamy trzy razy, za każdym razem coraz szybciej. 

• Ćwiczenia oddechowe „Wróżko, przybądź”.  

Dziecko naśladuje powolny ruch skrzydeł wróżki. Wykonuje wdech z 

jednoczesnym szybkim uniesieniem rąk w ku górze, a wydech – z powolnym 

opuszczaniem rąk. Najpierw stoi, później powoli porusza się po pokoju  

 

 

Piosenka „Bajeczki” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM 

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

"Bajeczki" Urszula Piotrowska  

1. Na pólkach mieszkają książeczki. 

W książeczkach mieszkają bajeczki. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

 

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy, 

Królewnę, co spała na wieży. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

 

3. A kiedy się dziecko zasłucha, 

To wróżki mu szepczą do ucha.  

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM
https://www.youtube.com/watch?v=aGfrMwIbPTY
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Zachęcamy dzieci do rozmowy na temat treści piosenki ,ilustracji 

ruchowej ,stworzenia akompaniamentu z wykorzystaniem dowolnych 

instrumentów(np. kredki, puszki , łyżeczki, kubeczki…… ) 

 Taniec z chustami.  

 Dziecko ma chustę. Dziecko  maszeruje po okręgu w rytm utworu 

Bolero, Maurice’a Ravela. W środku koła stoi Rodzic. i pokazuje dziecku, jak 

ma poruszać chustą. Po chwili następuje zmiana i  dziecko pokazuje ruchy dla 

rodzica  https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc 

 

 Muzyczne wyciszenie.  

Dzieci leżą na plecach. Słuchają utworu Franza Schuberta Moments musicaux 

op. 94 nr 3. Wykonują „paluszkową improwizację”.  

https://www.youtube.com/watch?v=y7PBFg4Zg6M 

 

„Nasza historia” – wspólne układanie opowiadania.  

 

Rodzic zaczyna opowiadać historię: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami 

żyła sobie piękna księżniczka. Dziecko  kontynuuje opowiadanie według 

swojego pomysłu. Rodzic wspiera dziecko, podsuwa pomysły i zachęca je do 

samodzielnego wymyślania dalszej części. Po opowiedzeniu przez  dziecko 

fragmentu tej historii, Rodzic lub wspólnie wymyślają zakończenie opowiadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 Praca plastyczna - Zachęcanie dziecka do narysowania lub namalowania 

własnych ilustracji do wspólnego opowiadania i nadanie tytułu tej bajce. 

Wspólnie wykonajcie swoją pierwszą książeczkę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc
https://www.youtube.com/watch?v=y7PBFg4Zg6M
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CO MOŻNA KUPIĆ W KSIĘGARNI?  Poszerzenie słownika dziecka o 

pojęcie księgarni; zapoznanie dziecka  z zasadami zachowania się w księgarni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

„Co można kupić w księgarni?” – rozmowa na temat księgarni na podstawie 

doświadczeń dzieci i zabawy dydaktycznej.  

Rodzic układa na dywanie ilustracje, zabawki lub prawdziwe przedmioty: 

jabłka, ogórki, mleko, trzy różne książki, ciasto, babeczki, rogalik, kwiat cięty, 

kwiat doniczkowy itp. Dziecko dokładnie przygląda się tym przedmiotom 

..Rodzic mówi: Leżą tutaj produkty, które można kupić w różnych sklepach, 

posegregujmy je. Rodzic układa cztery kolorowe kartki.  Dziecko wkłada po 

jednym produkcie . Dziecko  próbuje  podać nazwy sklepów, w których można 

kupić dane produkty (sklep spożywczy, księgarnia, cukiernia, kwiaciarnia). 

Dziecko głośno przelicza produkty na  każdej kartce  

Rodzic pyta : 

• Czy byłaś kiedyś w księgarni? 

• Jakie książki tam kupowaliście?  

• Co jeszcze, poza książkami, można kupić w księgarni? 

 

 „Poproszę trzy książki” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic tłumaczy dzieciom, że aby coś kupić, potrzebujemy pieniędzy. Dziecko 

z kolorowych papierów wycina prostokąty. Rodzic umawia się z dzieckiem, że 

prostokąty w kolorze czerwonym – to banknoty o najwyższym nominale, 

prostokąty w kolorze niebieskim – to banknoty o średnim nominale, a 

prostokąty w kolorze żółtym – to banknoty o najniższym nominale. Dziecko 

wycina dowolną ilość prostokątów (minimum po trzy) w tych trzech kolorach.  

Dziecko siada  ze swoimi prostokątami. 
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 Rodzic mówi: Podnieś  banknot, który ma największą wartość. Dziecko 

podnosi czerwony prostokąt, kładzie na stole. 

Rodzic. mówi: Podnieście banknot, który ma najniższą wartość. Dziecko 

podnosi żółty prostokąt, kładzie na stole. 

 Rodzic mówi: Podnieście banknot, który ma wartość większą od banknotu 

żółtego, ale mniejszą od czerwonego. Dziecko podnosi niebieski banknot, 

kładzie na stole. 

 Rodzic mówi: Wyobraźcie sobie, że to są prawdziwe pieniądze, za które 

możecie coś kupić. Zamknijcie oczy… Przenosimy się do dużej księgarni, w 

której jest bardzo wiele regałów z kolorowymi książkami. Są tutaj książki pełne 

obrazków, są też takie, w których są same litery. Gdy otworzycie oczy, nasza 

sala będzie właśnie tą dużą księgarnią. Dziecko otwiera oczy .Dziecko, które 

jest klientem, prosi sprzedawcę o książkę (lub kilka książek) – może zażyczyć 

sobie konkretną książkę lub poprosić sprzedawcę o możliwość dokonania 

samodzielnego wyboru. Sprzedawca podaje cenę (w kolorowych banknotach), 

pamiętając o wartości banknotów. Zabawa trwa dopóty, dopóki  dziecko „kupi” 

książkę i zapełni  biblioteczkę. (w zabawie można wykorzystać pieniądze 

zabawkowe.) 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych.  

 „Ile zrobię kroków?” –  dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, kładzie ją 

sobie na głowie i próbuje zrobić kilka kroków. Rodzice liczą, ile kroków udało 

im się zrobić, zanim książka spadła.  

 „Odgadywanie tytułów bajek” – Dziecko ma przedstawić  za pomocą gestów 

i ruchów jakąś postać z bajek, np. Kopciuszek, Kubusia Puchatka, Króla lwa, 

Smerfa. Gdy Rodzic  odgadnie, następuje zmiana ról.  

 „Baba Jaga” -  Rodzic to Baba Jaga, staje w jednej części pomieszczenia, 

odwraca się plecami do dziecka i mówi: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. 

Dziecko w czasie wypowiadania tych słów musi z drugiej części 

pomieszczenia jak najszybciej do niej dobiec. Gdy Baba Jaga się odwróci, 

dziecko zastyga w bezruchu . – wykonując jakąś ciekawą figurę . Jeśli  dziecko 

się poruszy, wraca na koniec pomieszczenia. Kto pierwszy dobiegnie do celu, 

ten staje się Babą Jagą.  

 „Czerwony kapturek” – ze skakanek i sznurka układamy krętą ścieżkę przez 

całe pomieszczenie (dwa paski w odstępie ok. 30 cm). Wokół ścieżki i na niej 

układamy dużo różnych przedmiotów klocki , kubeczki plastikowe , piłki 

gąbkowe itp. Na ścieżce sadzamy kilka pluszaków– to będą wilki. Osobie, 

która jest Czerwonym Kapturkiem, zawiązujemy oczy i ustawiamy ją na 

początku ścieżki. Musi ona przejść całą trasę, zbierając jak najwięcej 

przedmiotów, ale omijając wilki. Rodzic podpowiada Kapturkowi, gdzie ma 

iść – w prawo, lewo, gdzie się schylić, a gdzie dać wielki krok, żeby ominąć 

przeszkodę wilka (zabawka ) . Po przejściu całej trasy podliczamy, ile rzeczy 

udało się dziecku zebrać – za każdy przedmiot przyznajemy jeden punkt. Jeśli 
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dziecko nie wyszło poza linię ścieżki, otrzymuje dodatkowe punkty. Za 

dotknięcie wilka są punkty ujemne.  

„Bajkowe postacie” – dziecko poruszają się w truchtem. Gdy Rodzic. podaje 

nazwę określonej postaci, dziecko wykonuje przypisane do niej i omówione 

wcześniej ruchy, np. Czerwony Kapturek – podskoki z nogi na nogę, gajowy – 

marsz, wilk – skłony, pingwin – chodzenie na piętach, baletnica – chodzenie na 

palcach z rękami złożonymi nad głową, żołnierze – marsz z tupaniem .  

„Strona prawa i lewa” –  siad skrzyżny dziecko unosi książkę nad głową , 

następnie odkłada ją raz lewą ręką a raz prawą. 

IDZIEMY DO BIBLIOTEKI   przybliżenie  dziecku  zasad działania 

biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zasady zachowania się w bibliotece” – rozmowa na temat zasad panujących 

w bibliotece na podstawie doświadczeń dzieci i fragmentu opowiadania Basia i 

biblioteka.  

W bibliotece  Zofia Stanecka  

W poniedziałek przed obiadem pani Marta zaprosiła grupę Basi do kręgu.  

– Jutro zaraz po śniadaniu pójdziemy do biblioteki – powiedziała.  

– La, la, la… – zanuciła radośnie Anielka.  

– Co tam będziemy robić? – spytał Kuba.  

– No właśnie, kto wie, co robi się w bibliotece? – odpowiedziała pani 

pytaniem.  
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Basia wyciągnęła rękę do góry. Babcia Marianna już dawno temu, chyba z rok 

wcześniej, zapisała ją do biblioteki.  

– W bili… bliotece są książki! – zawołała. – Zabiera się je do domu, a potem 

oddaje.  

– Ja bym nie oddał – oświadczył Karol.  

– Jak oddasz, to bierzesz inną. I tak w kółko. Oddajesz i dostajesz, oddajesz i 

dostajesz…  

– Za darmo? – upewniła się Zuzia.  

– Tak, Zuziu. – Pani włączyła się do rozmowy. – Książki z biblioteki pożycza 

się, nie kupuje. Dzięki temu każdą z nich może przeczytać wiele osób.  

– O książki trzeba dbać – wygłosiła Basia. – Nie można do nich chować 

kanapek. Ani czytać w wannie. Tata kiedyś o tym zapomniał i książka wykąpała 

się razem z nim. Potem powiedział, że trzeba ją będzie odkupić.  

– W… bi… liotece… jest… cicho – szepnął Titi.  

Wszyscy spojrzeli na niego ze zdziwieniem, bo Titi rzadko coś mówił sam z 

siebie. Pani skinęła głową.  

– W bibliotekach można pracować i czytać na miejscu. Trzeba zachować 

ciszę, żeby nie przeszkadzać innym. (…)  

Rodzic zadaje pytania:  

Dokąd wybierają się dzieci? 

 Co robi się w bibliotece, o czym powiedziała Basia? 

 Czy za książki w bibliotece trzeba płacić?  

W jaki sposób trzeba dbać o książki?  

Jak trzeba się zachowywać w bibliotece? Dlaczego? 

 Kto z was był kiedyś w bibliotece? Co wam się tam najbardziej podobało?  

 

 Karty pracy „Gdzie postawię tę książkę?” – segregowanie, praca z KP2.32.  

 

Rodzic kieruje  pytanie do dziecka:  

Wiesz już, że w bibliotece można znaleźć wiele książek, wypożyczyć do domu, 

a następnie po określonym czasie trzeba je oddać.  

Jak myślisz, czy książki w bibliotece mają swoje miejsca? 

 Czy są jakoś uporządkowane? 

 Rodzic nakierowuje odpowiedzi dziecka lub tłumaczy, że książki w bibliotece 

są posegregowane według tematyki, np. książki dla dzieci, książki naukowe, 

książki o budowlach, o samochodach, a także według nazwiska autora. 

Zachęcenie dziecka do zrobienia porządków w swojej biblioteczce domowej, 

naprawienie zniszczonych bajeczek. 
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Zabawy z wybraną Legendą 

„Legenda o smoku Wawelskim” 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam was do zabaw w teatrzyk cieni. Oprócz wyobraźni i wielkiego zapału, 

będziemy potrzebować jakiegoś cienkiego prześcieradła, 

latarki/reflektora/lampki a także cieniowych laleczek.  

Szablony do legendy „Legenda o smoku wawelskim”  Przygotowałam 

szablony lalek cieniowych do "Legendy o smoku wawelskim". Szablony są do 

odrysowania najlepiej na czarnej tekturze, można je także pokolorować lub 

pomalować. Po wycięciu postaci przyczepiamy je jakimś patyczkiem lub  grubą 

słomką  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8
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Praca plastyczna  „Jak samemu można zrobić smoka” – wykonaj i przyślij nam 

zdjęcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Propozycje bajek  

Kot w butach 

https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw 

Z życia małych dzieci cała bajka – bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QLNM4E1YUIU 

Nowy dom wiewiórki, bajka czytana 

https://www.youtube.com/watch?v=v4QDOC1Karc 

Przerwany hejnał - Legendy Polskie 

https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A 

 

Życzymy Wam samych wspaniałych chwil z książką, bardzo za wami tęsknimy. 

Niezmiennie dziękujemy za zdjęcia oraz filmy! Jest nam ogromnie miło i nadal 

zachęcamy do kontaktu z nami . Czekamy na wiadomości od Was! 

                                                                                                Panie Karinka i Ewa 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw
https://www.youtube.com/watch?v=QLNM4E1YUIU
https://www.youtube.com/watch?v=v4QDOC1Karc
https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A

