
 

DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI 

Rozpoczynamy kolejny temat. Mamy nadzieję , że 

zabawy jakie przygotowałyśmy dla Was, sprawią  wam 

wiele radości i miło spędzicie czas. W tym tygodniu 

przygotowałyśmy kilka propozycji zabaw i informacji 

związanych z tematem książ ek. 

                                    Pani Gienia i Pani Marzenka 

Temat: Tajemnice książek 

             04.05.2020 – 08.05.2020 

 

Prośba dziecka! 

Mamo! Tato! Czytając mi, sprawiacie, ż e: 

Czuję  Waszą  bliskość , ciepło i słyszę  głos. 

Mogę  się  śmiać , wzruszać  i przeż ywać  różne emocje. 

Poznaję  świat rzeczywisty i odkrywam wiele fascynujących prawd. 

Odbywam też  niesamowitą  podróż  do świata fantazji. 

Rozwijam kreatywność , umacniam wraż liwość  i ćwiczę  koncentrację . 

Poznaję  nowe słowa i dzięki temu łatwiej mi budować  wypowiedzi. 

Poznaję  sposoby pokonywania trudności i rozwijania zainteresowań . 

Dowiaduję  się  wiele o samym sobie, ludziach i relacjach z nimi. 

Zyskują  niezapomniane wspomnienia z dzieciń stwa. 

 

1. Ć wiczenia gimnastyczne na dobry począ tek 

1. Podskoki obunóż  jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko 

szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko 

szybko szybko 

2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy 

zapadnię te (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń ) 

3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje 

chodzić  na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać  kierunek. (+/- do przejścia 15 

metrów) 



4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w 

różnych kierunkach) 

5. Szybki sprint w miejscu. 

Ć wiczenie uspokajające 

Marsz w wolnym tempie (możemy podać  tempo na instrumencie: bębenku, 

tamburynie, cymbałkach, garnku, łyż kach, marakasach itd.). 

2. Jak powstaje książ ka 

Zagadka -choć  nie ma zamka ani kluczyka otwierasz ją  i zamykasz. W swym wnę trzu 

wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści? (książ ka) 

Mała książ ka o książ ce – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej i rozmowa 

na jego temat. 

Mała książ ka o książ ce  Agnieszka Filpkowska 

Julka już  od kilku dni nie chodziła do przedszkola. Miała anginę  i musiała zostać  w 

domu. Mama nie zawsze miała czas, żeby się  z nią  pobawić , czy poczytać  jej jakąś  

książ kę , bo była zaję ta nadrabianiem zaległości w pracy. Ż eby się  nie nudzić , 

dziewczynka wymyś lała sobie przeróżne zajęcia. 

Najbardziej spodobało jej się  tworzenie własnych, barwnie ilustrowanych książeczek. 

Kilka kartek papieru składała na pół, wkładała jedną  w drugą  i po zrobieniu na 

grzbiecie dwóch otworów dziurkaczem, związywała wszystko razem ozdobną  

wstąż eczką . Potem zabierała się  do zapełniania stron obrazkową  opowieścią , 

gdzieniegdzie opatrzoną  prostym słowem, które już  potrafiła samodzielnie 

napisać . 

–– Mamo, jak będę  duż a, to zostanę  księgarnią  – oznajmiła pewnego dnia Julka 

pochłonię ta ozdabianiem swoich małych arcydzieł. 

–– Doprawdy? – rzuciła mama, zerkając na córkę  znad laptopa, po czym zanurzyła 

usta w zimnej już  kawie, tylko po to, by nie wybuchnąć  śmiechem. – To znaczy, czym 

dokładnie będziesz się  zajmować? 

–– No jak to czym? Robieniem książ ek, tak jak teraz – odpowiedziała dziewczynka. 

–– Wiesz, córciu, księgarnia to właściwie nie jest osoba, tylko miejsce, taki sklep, w 

którym można kupić  książ ki. I tam pracują  księgarze albo księgarki, czyli osoby, które 



powinny znać  się  na literaturze, umieć  coś  doradzić , polecić  – wyjaśniła mama. – Ale 

zanim książ ka trafi do księgarni, nad jej powstaniem pracuje wiele osób. 

–– No popatrz, a ja robię  wszystko sama i to jeszcze z anginą  – rzekła z dumą  Julka. 

–– Tak, jesteś  bardzo dzielna – przyznała ze śmiechem mama. – I wiesz co? Mam dla 

ciebie ciekawe zadanie. Co powiesz na stworzenie książ ki o tym, jak powstaje książ ka? 

–– Super pomysł! – ucieszyła się  mała artystka. – To od czego powinnam zacząć? 

–– Hmmm… Najpierw powinnaś  narysować  las. 

–– Jak to? To książ ki powstają  w lesie? 

–– Nie w lesie, tylko z lasu, a dokładnie z rosnących w nim drzew, które są  ścinane, 

potem odpowiednio mielone i w specjalnej fabryce przetwarzane na papier – 

sprostowała mama. 

Julka zostawiła na razie stronę  okładki pustą . Na kolejnej zaś  naszkicowała stojące w 

szeregu drzewa o rozłoż ystych koronach. Od nich skierowała strzałkę  w stronę  

złożonej z prostoką tów i trójką tów fabryki z dymiącymi kominami. A dalej narysowała 

pokaźną  stertę  papierów. I czekała na dalsze wskazówki. 

–– Teraz potrzebujemy autora, czyli osoby, która wymyś li opowieść . Od niego 

wszystko zależ y. To on tworzy świat, jaki będziesz sobie później wyobraż ać  jako 

czytelnik. Zapełnia ten świat bohaterami, którym pozwala przeż ywać  różne przygody 

– kontynuowała mama.  

– To on w magiczny sposób przemienia pustą  kartkę  papieru w barwną , tę tniącą  

ż yciem historię . 

W Julkowej książeczce wnet pojawił się  pochylony nad duż ym zeszytem męż czyzna 

w okularach, trzymający w ręce coś , co chyba miało być  długopisem. Z głowy pisarza 

„wypączkowała” chmurka pełna pomysłów autora. Była tam królewna w krzywej 

koronie, ziejący pomarańczowym ogniem smok i rycerz z mieczem w dłoni. 

–– Piękne te twoje rysunki – skomentowała mama z uznaniem. – Może zamiast 

księgarnią , zostaniesz ilustratorką . To kolejna ważna osoba tworząca książ kę . 

–– Czasami ważniejsza od pisarza, prawda? Bo w niektórych książ kach są  tylko 

obrazki, tak jak w mojej! – oż ywiła się  Julka.  

 – Wiem! Na następnej stronie narysuję  siebie, jak tworzę  ilustracje do mojej książ ki! – 

I tak też  zrobiła. 

–– Dobrze, to teraz czas na współpracę  z wydawnictwem – podsumowała mama. – 

Pracują  tam redaktorzy, którzy podpowiadają  autorowi, jak ulepszyć  napisany tekst, 



dokonują  korekty, czyli poprawiają  znalezione błędy, i przygotowują  książ kę  do 

druku. 

–– A na czym polega to przygotowanie? – zainteresowała się  mała ilustratorka. 

–– Na wybraniu odpowiedniego koloru, kształtu czy wielkości liter, rozmieszczeniu 

tekstu oraz ilustracji na stronie, na zaprojektowaniu okładki i stron tytułowych – 

wyliczała mama.  

– O, widzę , że już  naszkicowałaś  małe wydawnictwo. 

–– Tak, tu jest redaktor, który czyta książ kę  i poprawia błędy – objaśniała Julka, 

wskazując postać  siedzącą  przy nieforemnym biurku.  

– A ten wybiera najładniejsze literki z tych powieszonych na maleńkich wieszaczkach. 

–– Pięknie! – zachwyciła się  mama. – Choć  wiesz, dziś  pisarze i redaktorzy zwykle 

pracują  na komputerach, tak jest szybciej i wygodniej – dodała rozbawiona. – Ciekawa 

jestem, jak narysujesz drukarnię , do której właśnie zmierzamy. Są  tam specjalne 

maszyny, które na ogromnych arkuszach papieru drukują  wiele stron książ ki 

jednocześnie. Potem te arkusze trzeba odpowiednio pociąć , złoż yć  

w całość  i skleić  albo zszyć . A na koniec oprawić  w piękną  okładkę . 

I tak powstał szkic drukarni, w której drukarze, niczym dzielne krawcowe, próbowali 

okiełznać  pokrytą  mrówczym pismem płachtę  papieru za pomocą  noż yczek oraz igły 

z nitką . 

– Brawo, Julciu! – Mama pogładziła córkę  po głowie. – Tak właśnie powstaje książ ka, 

która zostanie teraz wysłana do księgarni, gdzie stanie na półce, a potem trafi do rąk 

czytelników. 

–– A moja, jak już  wyzdrowieję , trafi do Julka, którego narysuję  na okładce z otwartą  

książ ką  na kolanach! – oznajmiła radośnie dziewczynka, dumna ze swojego dzieła. 

 

Rodzic czyta dziecku wierszyk: 

Jak powstaje każda książ ka? Kto słuchał, odpowie. 

Najpierw rodzi się  w pisarza pomysłowej głowie. 

Gdy redaktor w wydawnictwie tekst dobrze ogarnie, 

O druk, cięcie i oprawę  poprosi drukarnię . 

 

 „Jak powstaje papier?” – praca z Książ ką  cz. 4, str. 7a,  lub załącznik nr 1 i 2 

doskonalenie myś lenia przyczynowo - skutkowego, poszerzanie wiedzy ogólnej. 



Postępuj zgodnie z instrukcją  na stronie. Prosimy rodzica o przeczytanie polecenia. 

Dziecko opowiada i zaznacza kolejność .   

 

3. Praca plastyczno - twórcza „Moja wymyś lona książeczka ”  

Kartki papieru, kredki, pisaki, farby itp. (Prosimy o pomoc w tworzeniu – napisanie 

treści opowiadania, które tworzy dziecko) 

 

4. Wprowadzenie litery F, f: 

1. Zaaranżowanie sytuacji, w której pojawi się  wyraz podstawowy, np. burza mózgów – 

Czego potrzebujemy, aby stworzyć  książ kę  dla dzieci? (kartki, papier, komputer, 

drukarka – farby); 

2. Wydzielenie jednej głoski, by utoż samić  ją  później z wprowadzaną  literą ; co 

słyszysz na począ tku wyrazu -  farby - f  

3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego;  podział na sylaby far-by;  

podział na głoski f-a-r-b-y  

4. Poszukiwanie jej w innych wyrazach; wspólne wymyś lanie wyrazów np. flakon,… 

5. Pokaz nowej litery drukowanej,  wodzenie palcem po małej i wielkiej literze    

drukowanej w książ ce na stronie 5 lub zał. Nr. 3 

6. Znajdź  na obrazku i otocz pę tlami wszystkie litery F, f  str. 5a  

7. Narysuj szlaczek po ś ladzie, bez odrywania ręki. str. 5 lub zał. Nr. 3 

8. Wykonaj ćwiczenia na drugiej stronie - 5b. Proszę  rodzica o przeczytanie polecenia 

i sprawdzenie prawidłowego wykonania.  

 

5. Zestaw ćwiczeń  gimnastycznych  

1. „Tajemnicza książ ka” – dziecko do zabawy otrzymuje książ kę , którą  kładzie na 

głowę . Stara się  utrzymać  ją  w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń  

N.: Obracamy się , Tań czymy, Chodzimy bokiem, Kucamy, Chodzimy do tyłu itp. 

Powtarzamy zadanie kilka razy.  

2. „W księgarni” – dziecko zajmuje dowolne miejsca. Leż y na boku. Na hasło R.: 

Książ ki się  otwierają! – przechodzi do leż enia na wznak, wyciąga na boki 

wyprostowane ręce i nogi. 

Na hasło: Kartki się  przewracają! – klaszczą  w dłonie (R. mówi, ile stron ma książ ka, a 

dzieci tyle razy klaszczą ). Na hasło: Książ ki się  zamykają! – powraca do pozycji 



wyjściowej – leż enie na bokach, nogi podkurczone. Gdy R. powie: Książ ki stoją  na 

regale, przechodzą  do stania na baczność . 

4. „Nasze nogi” – dziecko tworzy parę  z rodzeń stwem lub z Rodzicem. Przechodzą  do 

leż enia na plecach. Dotykają  się  stopami w taki sposób, aby nogi zgię te w kolanach 

tworzyły w powietrzu ką t prosty. „Siłują  się ” stopami, próbując wyprostować  nogi. 

Ć wiczenie wykonują  w taki sposób, żeby nie odrywać  stóp od stóp partnera. 

Następnie odpychają  się  od siebie stopami. Ć wiczenie wzmacniające mięśnie nóg. 

 

6. Wysłuchanie recytacji wiersza „Skarga książ ki”  

- rozmowa z dziećmi o książ kach ( np. jak trzeba traktować  książ ki, zwłaszcza te 

poż yczone z biblioteki? kto czyta wam książ ki?, jakie są  wasze ulubione tytuły 

książek?, czy macie swoją  biblioteczkę  z książ kami?) 

„Regulamin postępowania z książ ką” – rozmowa z wykorzystaniem Kart Pracy cz.4., 

str. 9b. Dziecko ogląda obrazki wskazane na karcie i zastanawiają  się , jak jeszcze 

należ y lub nie należ y postępować  z książ kami. • KP4.9b •  

 

"Skarga książ ki" Jan Huszcza  

Jestem książ ką  z dużej szafy. 

Wszyscy mówią , żem ciekawa, 

więc mnie ciągle ktoś  poż ycza, 

lecz nie cieszy mnie ta sława.         

Miałam papier bielusieńki, 

ś lady na nim Florka ręki. 

Pozginał Jaś  mi rogi, 

Julek na mnie kładł pierogi. 

Krzyś  ze swym zwyczajem zgodnie, 

trzymał mnie aż  trzy tygodnie. 

Narysował na okładce 

Staś  diabełka, małpkę  w klatce. 

Anka, Władka siostra mała, 

ta mi kartki dwie wyrwała. 

Cóż  mi z tego, żem ciekawa, 



dłużej ż yć  tak nie potrafię . 

Nie będziecie mnie szanować , 

to się  na klucz zamknę  w szafie. 

Pytania do wiersza: 

Czego dotyczył wiersz? Co stało się  z książ ką? 

Kto ją  zniszczył? Czy takie zachowanie było właściwe? 

 

„Szpital dla książek” – zabawa w reperowanie zniszczonych książek.(wspólnie z 

rodzicem) 

– dziecko segreguje swoje  książ ki na „chore” i „zdrowe” (czyli uszkodzone i 

nieuszkodzone); 

 – uszkodzone naprawia taśmą  klejącą  

– układa książ ki na półce, 

Praca plastyczna „Zakładka do książ ki”  

troszkę  inspiracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Piosenka „Poczytaj mi mamo” Fasolki 

https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4 

https://youtu.be/z_Qjzkd92Y4


1.Chociaż  czeka już  na mnie zaspana poduszka, 

Chociaż  misiek zmęczony ziewa ziewa jak smoka. 

To codziennie wieczorem zanim pójdę  do łózka,  

Zanim powiem dobranoc biorę  książ kę  do rąk. 

 

Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książ kach tak wiele się  dzieje.  

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć  znam go to zawsze się  śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć  znam go to zawsze się  śmieje. 

 

2.Chociaż  mieszka na półce cała masa zabawek, 

Chociaż  zajęć  tysiące proponuje mi brat. 

Biorę  z półki książ eczki, 

Na dywanie się  kładę ,  

Godzinami oglądam i powtarzam wciąż  tak. 

 

Ref: Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo bo w książ kach tak wiele się  dzieje.  

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć  znam go to zawsze się  śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć  znam go to zawsze się  śmieje. 

Karta Pracy cz. 4 str. 6 a i b  

- Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem 

- Narysuj obrazek zgodnie z kierunkiem strzałek 

 

 

 

 

8. Biblioteka i księgarnia Załącznik nr 4 



Rozmowa na temat różnic między biblioteką  a księgarnią .  Załącznik nr 4. Dziecko 

opowiada obrazki i wskazuje różnice  

 

9. ZAGADKI dotyczące bohaterów bajek 

-Idzie przez las w czerwonym płaszczyku i niesie dla babci jedzenie w koszyku 

(Czerwony Kapturek). 

 

-Stoi na stacji, cięż ka, ogromna i pot z niej spływa ( lokomotywa) 

 

-W kącie stała i tam też  się  przechwalała ( Samochwała) 

 

-W chatce krasnoludków mieszka prześ liczna królewna (Śnież ka) 

 

-Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek 

( Kopciuszek) 

 

-W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka,  

wszystkie dzieci wiedzą , że to... (Calineczka) 

 

-Chociaż  na wielu poduszkach spała,  

to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku grochu) 

 

-Buty nosi, choć  to nie człowiek.  

Co to za zwierzak, kto mi odpowie? (Kot w butach)  

 

-Gdy się  urodziło szare, brzydkie było.  

W pięknego łabędzia się  później zmieniło (Brzydkie Kaczą tko)  

 

-Zjedli Babie Jadze chatkę  z piernika,  

znacie tę  dziewczynkę  i tego chłopczyka? (Jaś  i Małgosia) 

 



-Chłopiec z drewna wystrugany,  

cóż  to za kłamczuszek znany? (Pinokio)  

 

-Pół kobieta i pół ryba.  

Któż  to jest, powiecie chyba? (Syrenka) 

 

 Zał. Nr. 5 – z jakich bajek to postacie, podaj tytuł bajki. 

 

Koło fortuny z naś ladowaniem 

https://wordwall.net/resource/1863424/zabawy-z-bajkowymi-przyjacimi 

 

10. Czym są  dla nas książ ki 

Książ ka  Anna Kamień ska 

wysłuchanie wiersza Anny Kamień skiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat 

treści utworu. 

Czemu książ ka stoi niema? 

Może o czym mówić  nie ma? 

Jej literek czarne rządki 

smutne jak jesienne grządki. 

Czemu taka nudna, pusta, 

jakby jej zamknię to usta? 

Aż  tu nagle, moja miła, 

niema książ ka przemówiła. 

I gadała i śpiewała, 

czego nie opowiadała! 

O przygodach, awanturach, 

ptakach, kwiatach, morzach, górach. 

Gdzie to wszystko w niej mieszkało? 

Jak to wszystko w niej drzemało? 

Chyba nie ma o co pytać : 

nauczyliśmy się  czytać . 

https://wordwall.net/resource/1863424/zabawy-z-bajkowymi-przyjacimi


Po przeczytaniu wiersza R (rodzic). zadaje dzieciom pytania: Czemu początkowo 

książ ka była smutna? 

Czy miała kolorowe obrazki? Dlaczego nagle zaczę ła być  ciekawa dla osoby mówiącej 

w wierszu? 

Co się  zmieniło?  

Praca z KP cz.4 str.8b – ćwiczenie umieję tności oceniania, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, rozwijanie kreatywności. 

Jakie mogą  być  książ ki? O czym mogą  być? – wypowiedzi dzieci. 

(Baśnie, legendy, bajki, wierszyki, opowiadania np. przygodowe, podróżnicze., 

popularno – naukowe np. geografia, historia, archeologia., przewodniki, albumy, 

mapy). 

Zabawy matematyczne; okreś lamy wielkość  książ ek, grubość , cięż kość , układamy od 

największej do najmniejszej, liczymy nasze książ ki w biblioteczce.   

 

„Na kartach zapisane” – rozmowa na podstawie opowiadania. Przebieg: Jeś li szukamy 

informacji, porady, przepisu, to odpowiedzi znajdziemy na kartach książ ek, bo na nich 

zapisana jest cała mądrość  świata. Czego można się  dowiedzieć  z książ eczki dla 

dzieci. 

 

 „O borsuku samotniku” Ewa Stadtmüller, 

Jaki morał z niej wypływa? Porozmawiaj o tym z dzieckiem. 

 Na skraju zielonego lasu w dużej, pięknej norze pod korzeniami starego dębu 

mieszkał borsuk.– Jestem sam – zwykł mawiać  – i  nikogo nie potrzebuję  do 

szczęścia. Doskonale radzę  sobie ze wszystkim.  

I rzeczywiście. W jego norze nigdy niczego nie brakowało. Pewnego dnia do 

mieszkania borsuka zapukał niedźwiedź . 

– Mój sąsiedzie, pomóż  w biedzie. W tym roku pani misiowa urodziła bliźniaki i 

zabrakło nam suchego mchu na kołderki. Wiem, że ty masz go spore zapasy... 

– Mam, ale dla siebie – burkną ł niegrzecznie borsuk.  

– Musisz sobie mój sąsiedzie sam poradzić  w swojej biedzie. 

Innym razem, stuku-puku: 

– Otwórz są siedzie borsuku! Nieszczęście mnie spotkało. Zapomniałam na śmierć , 

gdzie zakopałam cały zapas orzechów i żołędzi, a tu na kolację  pora, wiewiórczę ta 



głodne, że aż  strach. Proszę , poż ycz mi garstkę  żołędzi. Oddam na pewno. 

– Nie tak gładko ma są siadko – mrukną ł borsuk. 

– Gromadziłem te zapasy całe lato i nie myś lę  tak łatwo się  ich pozbywać . Idź  do 

kogoś  innego. 

Dni mijały. Do nory borsuka coraz rzadziej ktoś  pukał. 

– Przynajmniej mam świę ty spokój – mruczał do siebie leśny sobek, chociaż  czasem 

smutno mu było siedzieć  tak samemu, gdy z dziupli wiewiórki dobiegały radosne 

śmiechy i rozmowy, a z nory misia wesoła muzyka. 

– Nie mogę  przecież  tak po prostu iść  do nich z wizytą  – przekonywał sam siebie i 

coraz głębiej zapadał w swój nadzwyczaj wygodny fotel. Tak, świę ty spokój, to 

podstawa – myś lał, nie wiedząc jak bardzo się  myli.  

Przekonał się  o tym niebawem. Nad rzeką , która płynę ła pod lasem osiedlił się  

sympatyczny pan bóbr – zawołany budowniczy. W krótkim czasie wzniósł wspaniałą  

tamę  i utworzył pokaźne jeziorko. Nie przewidział tylko, że tym sposobem zaleje pole 

starego Macieja. 

– A to łobuz! – zdenerwował się  gospodarz, zwołał są siadów i wspólnymi siłami 

rozbili tamę . Rety! Co się  działo! Uwolniona nagle woda chlusnę ła z impetem i zalała 

polanę  pod lasem, a wraz z nią  norę  borsuka, który ledwo uszedł z ż yciem. 

– Ratunku, pomocy! – krzyczał jak mógł najgłośniej ten, który nigdy nikogo nie 

potrzebował.  

Na szczęście nic mu się  nie stało, ale piękna nora nadawała się  najwyżej na 

mieszkanie dla ż ab. Nadbiegli zaalarmowani sąsiedzi. Niedźwiedź , gdy zobaczył 

borsucze mieszkanie, podrapał się  zakłopotany za uchem. 

– No cóż  – mrukną ł – wprawdzie moje bliźniaki to straszne łobuziaki, ale jak  

śpią , to są  całkiem grzeczne. Jeś li nie pogardzisz mą  skromną  norą  sąsiedzie, to 

zapraszam cię  do siebie. Borsuk przystał na to z wdzięcznością  i już  po chwili grzał 

się  przy kominie, popijał herbatę  z lipy, żeby się  nie przeziębić  i patrzył jak pani 

misiowa szykuje mu z gałęzi i suchych liści wygodne posłanie. Nazajutrz zjawiła się  

wiewiórka z woreczkiem orzechów i żołędzi. 

– Słyszałam, że wszystkie twoje zapasy porwała woda – chrząknę ła niepewnie – więc 

przyniosłam ci trochę  swoich z odnalezionej spiż arni...Gdy woda opadła misie, 

wiewiórki i zajączki wraz z borsukiem wzię ły się  do czyszczenia nory z rzecznego 

mułu i szlamu. Pod wieczór nora wyglądała jak nowa. 



– Zapraszam wszystkich na herbatę ! – zawołał uszczęś liwiony borsuk. 

– Bóbrrrrrr obrrrraził się  na starrrrrego Macieja i wyprrrrowadził się  do są siedniego 

lasu – doniosła skrzekliwie plotkarka sroka. 

– To znaczy, że już  nie musisz obawiać  się  powodzi, sąsiedzie – uśmiechnę ła się  

wiewióreczka. Borsuk spojrzał na swych gości ze wzruszeniem. 

– Widać  była mi ona potrzebna – stwierdził – dzięki niej zrozumiałem, że nie jestem i 

wcale nie chcę  być  sam. 

 

 

Kotałek Nieśmiałek | Agnieszka Borowiecka 🎧 Bajka do słuchania 

https://youtu.be/9G9di4KCW8o 

O ż yrafie „Ja potrafię ” | Ewa Stadtmüller 🎧 Bajki do słuchania 

https://youtu.be/s_gYL6CdnnA 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9G9di4KCW8o
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Narysuj swojego ulubionego bohatera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dlaczego warto czytać  dziecku. 

Rodzic, dziecko i książ ka to połączenie znane od wieków. Czytanie maluchom ma 

sporo zalet w aspektach emocjonalnych czy psychologicznych, a wyszczególnienie 

dwudziestu takich przymiotów to tylko część  tego, co moż e dać  nam wspólna 

lektura. 

  

Budujemy więź  

Wspólne oglądanie telewizji to jedynie równoczesna rozrywka. Czytając, tworzymy 

bezpośredni kontakt między dzieckiem, a czytającym. Jesteśmy razem i skupiamy się  

na sobie wzajemnie. 

Przyzwyczajmy do czytania 

Spora część  rodziców wie, jak trudno w późniejszych latach nakłonić  dziecko do 

samodzielnego czytania. Zwłaszcza w erze audiobooków czy kolejnych ekranizacji. 

Wspólna lektura może sprawić , że czytanie książ ki będzie czymś  naturalnym. 

Zaspakajamy potrzeby 

Dziecko, któremu czytamy czuje się  kochane. Bliskość  mamy czy taty daje mu 

poczucie ciepła, bezpieczeń stwa, a więc najważniejszych potrzeb, niezbędnych do 

szczęścia każdego z nas, bez względu na wiek. 

Działamy profilaktycznie 

Już  sam fakt wspólnego czytania nastraja dziecko ku otwartości i bliskim kontaktom z 

innymi ludźmi. Odpowiednie książ ki dla dzieci mogą  też  nauczyć  zachowań  

prospołecznych, co zaowocuje w późniejszym rozwoju. 

Wspieramy rozwój psychiczny 

Poświęcając swój czas, rodzic daje wyraz temu, że potomek jest dla niego ważny. To 

z kolei wzmacnia w nim poczucie własnej wartości. Każda wspólnie przemierzona 

podróż  świata bajek wpływa na psychiczny postęp dziecka. 

https://www.empik.com/basia-i-tablet-stanecka-zofia,p1182819826,ksiazka-p
https://www.empik.com/nadzwyczajnie-wspaniale-kobiety-ktore-zmienily-swiat-pankhurst-kate,p1178711916,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?qtype=facetForm&specialProgram=top
https://www.empik.com/reksio-wielka-ksiega-przygod-barska-ewa-glogowski-marek-sojka-anna,p1136277926,ksiazka-p


 

Uciekamy od nudy 

Książ ki, zwłaszcza te dla najmłodszych, to skupisko niesamowitych historii, wróż ek, 

bohaterów, fantastycznych krain. Czytając dziecku, zabieramy go w świat dużo 

ciekawszy niż  szary dzień . 

Uczymy języka 

Od pierwszych chwil swojej obecności na świecie dziecko nasłuchuje i uczy się  języka. 

Słownictwo książek może znacząco wzbogacić  zakres słów malucha, co przekłada się  

też  na to, jak mówi. Osłuchanie się  z językiem jest niezwykle istotnym procesem 

nauki. 

Rozwiązujemy problemy 

Bohaterowie książ ek dla dzieci nieustannie zmagają  się  z różnymi przeciwnościami. 

Pokazując dzieciom, ż e każdą  przeszkodę  można pokonać , wpajamy mu pozytywne 

nastawienie do codziennych problemów. 

Motywujmy do samodzielnego czytania 

Kiedy dziecko nie potrafi jeszcze samemu czytać , każda strona wyczytana przez 

rodzica mu imponuje. Ponadto, pociecha zwyczajnie zazdrości dorosłym tej 

umieję tności. Też  będzie chciało móc przeczytać  gazetę , przypomnieć  sobie 

ulubioną  historię . 

Chronimy przed wpływami 

Im szybciej dziecko zapozna się  z literaturą , tym łatwiej mu będzie wykreować  własny 

gust, a w konsekwencji oprzeć  się  implikowanym z każdej strony przekazom 

masowym. Czytanie dziecku sprawi również , ż e w przyszłości będzie bardziej 

asertywne, ponieważ  wcześniej zyska własną  opinię  na dany temat. 

Rozwijamy wyobraźnię  

O tym, że książ ki pobudzają  wyobraźnię  wiadomo nie od dziś . Dlaczego więc czekać  

z tym procesem na czas, kiedy dziecko będzie potrafiło czytać  samodzielnie. Lektura z 

https://www.empik.com/ksiazka/dla-dzieci/wiek-3-5,313110,s?specialProgram=top
https://www.empik.com/ksiazka/dla-dzieci/wiek-0-2,313109,s?specialProgram=top
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?qtype=facetForm&specialProgram=top
https://www.empik.com/cudowny-chlopak-wszyscy-jestesmy-wyjatkowi-palacio-r-j,p1173479848,ksiazka-p


rodzicami może w równym stopniu wpłynąć  na aktywizację  wyobraźni, co 

samodzielne czytanie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robimy detoks od mediów 

Dzieciaki bardzo łatwo potrafią  uzależnić  się  od mediów. Szybko wciągną  ich 

dziesią tki bajek i kreskówek, podawanych w bardzo wygodny w odbiorze sposób. 

Czytanie książ ki jest skuteczną  alternatywą  i moż liwością  do ochrony dziecka przed 

znaczącym wpływem mediów na jego rozwój i kreujący się  światopogląd. Nie wolno 

pominąć  też  aspektów zdrowotnych. 

Poprawiamy koncentrację  

Gdy czytamy dziecko, musi się  skupić  na naszym głosie, aby niczego nie ominąć . To 

bardzo prosty, ale przy tym wyją tkowo skuteczny sposób na naukę  koncentracji. 

Dzięki temu dzieci nie mają  problemów w szkole, czy potem na studiach, robiąc 

notatki z wykładów. 

I pamięć  

Z książ ki zapamię tamy dużo więcej, niż  np. z telewizji. Mniej rzeczy nas rozprasza, 

jesteśmy w pełni skoncentrowani. Dotyczy to wszystkich bez względu na wiek. 

https://www.empik.com/cudowny-chlopak-wszyscy-jestesmy-wyjatkowi-palacio-r-j,p1173479848,ksiazka-p


Dlatego warto czytać  dzieciom, by ćwiczyć  pamięć . Pomogą  też  późniejsze rozmowy 

na temat książ ek, które wspólnie przeczytaliśmy. 

Dostarczamy rozrywki 

Dzieciaki błyskawicznie mogą  przejść  ze stanu pełnej koncentracji w totalne znużenie. 

Dlatego potrzebują  w ciągu dnia wielu bodź ców, które zaspokajają  ich ciekawość  

świata. Czytanie książek jest świetną  opcją  poszerzającą  repertuar rozrywek w relacji 

rodzice-potomstwo. 

Poszerzamy wiedzę  ogólną  

Tylko od rodziców zależ y czy ograniczymy jakoś  tematykę  czytanych lektur. Mogą  to 

być  książ ki podróżnicze, traktujące o wartościach, poświęcone historii. W przystępny 

sposób rodzice mogą  znacznie poszerzyć  horyzonty dziecka, zainteresować  go jakąś  

dziedziną , która dotychczas była dla niego nieznana. 

Kształtujmy poczucie humoru 

Ważną  cechą  każdego człowieka jest zdrowe poczucie humoru. Dlaczego więc nie 

wpajać  go od najmłodszych lat, np. czytając dzieciom zabawne historie ich ulubionych 

bohaterów. Jak widać  dobrze wykształcony dowcip może przynieść  wiele korzyści w 

dorosłym ż yciu. 

Uczymy wraż liwości 

Książ eczki dla dzieci to zabawa, ale też  nauka. Opisują  czym jest dobro i dlaczego 

powinniśmy kierować  się  nim, a nie złem. Bajki uczą  też  wraż liwości na krzywdy 

innych oraz propagują  wartości służ ące rozwojowi psychicznemu dziecka. 

Ułatwiamy naukę  

Wspomniana wcześniej zdolność  koncentracji oraz trening pamięci to składowe 

kolejnej zalety czytania książ ek dzieciom, czyli procesu nauki. Dysponując lepszą  

pamięcią  oraz potrafiąc ignorować  rozpraszacze, znacznie łatwiej będzie o lepsze 

wyniki w nauce. 

 

https://www.empik.com/nela-na-wyspie-rajskich-ptakow-nela,p1190438370,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=nela+ma%C5%82a+reporterka
https://www.empik.com/maja-dorasta-peitx-monica,p1183375231,ksiazka-p


Wspomagamy samodzielne myś lenie 

Na koniec aspekt, który przeważnie ma miejsce po samym czytaniu. Jeś li oczywiście 

nie jest to lektura „do poduszki”, dzieci zaczynają  zastanawiać  się , analizować , po 

prostu rozmyś lać  nad tym, co przed chwilą  usłyszały. Jest to równie wartościowe, co 

samo wspólne czytanie.  

 


