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KOCHANE   DZIECI       DRODZY  RODZICE 

 

Spotykamy się po długim weekendzie majowym. W tym tygodniu proponujemy dzieciom i państwu 

przeglądnięcie domowej biblioteczki. Myślę że zarówno dzieci jak i rodzice chętnie przypomną sobie o 

przygodach książkowych bohaterów a wspólne czytanie książek stanie się rodzinną tradycją   

         Nauczycielki grupy IV 

         Pani Basia i Pani Renia 

 

Tajemnice książek  

Data: 4.05-8.05 

 

 

1. DZIEŃ TEMAT: MOJE ULUBIONE KSIĄŻKI   

 
 
 
 
 

•  „ Moja ulubiona książeczka” –  zachęcamy dziecko, by zastanowiło się, jaka jest jego 
ulubiona książka, poszukało jej na półce.  kto jest jej autorem, głównym bohaterem i jaką 
historię w niej przedstawiono. Zachęcamy dziecko aby patrząc na ilustracje opowiedziało o 
czym jest ta książeczka.  

 
Podpowiadamy dziecku, że mogą być różne rodzaje książek: albumy, atlasy, bajki, baśnie, 
opowiadania, książki obrazkowe, komiksy, książki elektroniczne – e-booki i audiobooki. 
 

• Możemy siedzieć w fotelu i czytać albo oglądać książeczki z domowej biblioteczki 
 

• Praca w Kartach pracy nr 4 str. 5a i 5b ćwiczenia z literą F f ,  
-  percepcja wzrokowa i słuchowa wyrazów z literą F f,  
-  pisanie litery po śladzie i samodzielnie 
-  rozpoznawanie litery wśród innych liter 
-  czytanie wyrazów z literą F f 
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Proponujemy  zestaw ćwiczeń   
  
„Wiosenny deszczyk”  – marsz po pokoju z książką na głowie 
            „Tęcza” – siad skrzyżny. Dzieci trzymają książkę nad głową, plecy proste, ręce wyprostowane 
nad głową.  Robią skłony w bok, raz w prawo, raz w lewo – po deszczu pojawiła się tęcza. 
             „Nie wpadnij do kałuży” – zabawa z elementem skoku. Po deszczu powstały kałuże, dzieci 
przeskakują po kamieniach tak, by nie wpaść do wody.  
„Niedźwiadki obudziły się z zimowego snu” – zabawa z elementem czworakowania. Dzieci – 
niedźwiadki – czworakują po całej sali. „Niedźwiadki wygrzewają się na słonku” – leżenie na plecach, 
machanie uniesionymi nogami i rękami.  
„Krecik wychodzi z kretowiska” – zabawa z elementem pełzania. Dzieci po kolei próbują przedostać 
się na drugą stronę tunelu utworzonego z krzesełek  
„Obserwujemy bociana” – ćwiczenia tułowia. Leżenie na brzuchu, nogi przyklejone do podłogi, dzieci z 
palców u rąk robią „lornetkę", odrywają łokcie i obserwują bociana spacerującego po łące, tak by go 
nie spłoszyć.  
„Wąchamy kwiaty” – ćwiczenia uspokajające. Dzieci leżą na podłodze w dowolnej pozycji. Wdychają 
wolno i spokojnie powietrze nosem i wydychają ustami.  
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. 
Przypominamy o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem oraz dezynfekcji specjalnym płynem. 

2. DZIEŃ      TEMAT: JAK POWSTAJE  PAPIER? 

         Papier - jego nawa pochodzi od rośliny zwanej papirus. Była to trzcina, która pocięta i rozłożona 

służyła do zapisywania wiadomości w starożytnym Egipcie. 

 

Prawdziwy papier wynaleziono w Chinach. Wykonywano go ze szmat. Stare szmaty cięto na 

kawałeczki, rozgotowywano na papkę, dodawano trochę kleju, odcedzano wodę, rozcierano na płaty i 

suszono. Po wygładzeniu papier był gotowy. 

 

Nadeszły czasy, że zaczęto drukować ogromną ilość książek gazet i zaczęło brakować szmat na 

papier. Wtedy wymyślono że papier można wyprodukować z drewna. Zaczęto więc wycinać lasy bo 

zapotrzebowanie na papier jest ogromne.  

• Układamy wyrazy z literą F f (klaser z literami) 

Franek     fotel     farby     futro    flaga     

Fasola     figury     festyn   firanka 

• Jeżeli ci wesoło – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci stoją w kole, obok siebie, gestem 
ilustrują słowa piosenki.   

 

Jeżeli ci wesoło  
Marta Bogdanowicz  
 
https://www.youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszM 
 
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.  
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe.  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.  
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
To pokaż najpierw język, a potem zęby swe.  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe.  
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe 

https://www.youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszM
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Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  
  

• „Tajemnicza książka”.  Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii. Każdy uczestnik zabawy 
otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy 
prowadzący wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, 
chodzimy do tyłu… Dziecko, któremu książka spadnie z głowy, wraca na linię i wykonuje 
zadanie od nowa.  

• „W księgarni”. Dzieci zajmują dowolne miejsca na sali. Leżą na boku. Na hasło : Książki się 
otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na 
hasło: Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. N. mówi, ile stron ma książka, a dzieci tyle 
razy klaszczą. Na hasło: Książki się zamykają dzieci powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie 
na bokach, nogi podkurczone. Gdy R. powie: Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do 
stania na baczność.  

• „Odgadywanie tytułów bajek”. N dzieli dzieci na dwa zespoły, jeden zespół przedstawia dru-
giemu za pomocą gestów, ruchów i rekwizytów postać z bajki (np. Kubuś Puchatek, Król Lew, 
Śpiąca królewna, 101 dalmatyńczyków). Gdy padnie poprawna odpowiedź, następuje zmiana 
ról.  

• „Nasze nogi”. Dzieci tworzą 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. Ćwiczenie wykonują tak, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera. 
Następnie odpychają się od siebie stopami. Na sygnał  zbliżają się do siebie ponownie, nie 
odrywając pleców od podłogi.  

• „Baba Jaga patrzy”. Jedna osoba jest Babą Jagą, reszta dzieci stoi w wyznaczonym miejscu. 
Baba Jaga jest odwrócona tyłem, ma zakryte oczy i powtarza słowa: Raz, dwa, trzy, baba 
Jaga patrzy. W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Baba Jaga się odwraca, a dzieci muszą 
się zatrzymać i stać bez ruchu.  

3. DZIEŃ TEMAT: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?  
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        „Kto tworzy książkę?” – dyskusja na podstawie ilustracji w Księga zabaw str.66–67. Prosimy 

dzieci, aby odszukały na ilustracjach postaci : autor książki, redaktor, grafik, drukarz   Dzieci 

wskazują ilustracje, określają, jakie czynności wykonuje ta osoba w procesie powstawania książki, np. 

pisanie, rysowanie, drukowanie . 

Jak powstaje książka i kto pracuje przy jej powstawaniu przedstawiają ilustracje w Kartach pracy nr 4 

str 6a   

• Jak powstaje książka? –  zapraszamy dzieci do uważnego słuchania utworu: Usiądźcie wygodnie, 
przygotujcie uszy do słuchania  i posłuchajcie kolejnej przygody Ady i Adama. Dzisiaj dzieci dowiedzą 
się, w jaki sposób powstaje papier i jak kiedyś pisano książki. Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej 
informacji, bo my dzisiaj też będziemy próbowali zrobić książkę.  

• Jak powstaje książka - opowiadanie 
                                                                                                                                                                   
Maciej Bennewicz  
 

Pan drukarz zaczerpnął białą maź i wylał ją na kwadratowe sito.  
– To jest pulpa – powiedział uroczystym tonem. – Dawniej robiło się ją ze starych szmat – 

rozdrobnionych i rozpuszczonych, a teraz robi się ją z drewna. Te białe włókna to celuloza. Nadmiar 
wody ocieka i po wyschnięciu tworzy się papier.   

– Oto wyschnięta pojedyncza kartka. – Pan Borys, pracownik muzeum, podał dzieciom dwie grube 
kartki. – Właśnie z powodu sposobu, w jaki powstawał dawniej papier, nazwano go papierem 
czerpanym. Był bardzo drogi. Dlatego także książki były bardzo drogie. Wszystko wykonywano 
ręcznie. Z kotła zaczerpywano pulpę, a następnie na sicie, przygnieciona prasą, czyli ciężkimi 
deskami, ociekała z wody. Po wyschnięciu powstawała kartka, jak ta.   

W taki sposób powstawały pierwsze książki. Pan drukarz usiadł przy wielkim biurku, zaostrzył gęsie 
pióro, umoczył w atramencie w specjalnym zbiorniczku zwanym kałamarzem i napisał imiona: Ada i 
Adam.  

– A teraz wasza kolej – powiedział i dodał: – Każde pióro służyło do innego rodzaju atramentu. 
Kolory atramentów wytwarzano ze sproszkowanych roślin i minerałów. Najdroższy był niebieski. 
Najdroższy, gdyż najtrudniej było zdobyć odpowiednie minerały.  

Dzieci napisały gęsim piórem swoje imiona. Adam narysował również uśmiechniętą buźkę, Ada zaś 
pyszczek kota. Wujek Alfred złożył zamaszysty podpis z piękną literką A, którą ozdobił gałązką i 
kwiatkiem.  

– Prawdziwa rewolucja w drukarstwie nastąpiła jednak znacznie później, w XV wieku, kiedy to 
Johann Gutenberg wymyślił specjalną maszynę, a właściwie sposób układania literek. – Pracownik 
muzeum wskazał wielkie drewniane urządzenie z kołowrotem, z czymś w rodzaju stołu i ogromną 
drewnianą ramą. Urządzenie przypominało Adamowi samochód wojskowy, Ada natomiast miała 
wrażenie, że patrzy na wielkiego smoka, który rozdziawia paszczę.  

– Od czasów wynalazku pana Gutenberga literki układało się w specjalnych ramkach w odbiciu 
lustrzanym, literka po literce, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Była to żmudna praca, ale dzięki niej 
można było drukować wiele egzemplarzy książki. Przy ręcznym pisaniu pisarczyk, czyli skryba, często 
przez wiele lat pisał jedną książkę. Gęsim piórem, literka po literce. Dlatego książki były tak rzadkie i 
drogie.  

– A dlaczego trzeba drukować w odbiciu lustrzanym? – spytał Adam.  
Pan Borys pokazał odciśniętą stronę i powiedział:  

– Prasa Gutenberga działa jak pieczątka. Widzicie czasem na ulicach karetki pogotowia albo straży 

pożarnej. Mają odwrócone napisy, prawda? 

– Żeby można było je odczytać w lusterku samochodowym – ucieszył się Adam.  
– No właśnie, tę samą zasadę odkrył prawie sześćset lat temu Gutenberg i w ten sposób zre-

wolucjonizował drukarstwo. Odbicie lustrzane; pieczątka jak napis na karetce; prasa, która dociska 
literki do papieru czerpanego i jest książka – podsumował drukarz.  

Adam z pomocą wujka przekręcił długą dźwignię prasy, pociągnął specjalną wajchę i strona była 
gotowa. Po chwili swoją pierwszą stronę do książki wydrukowała również Ada. Zebrani nagrodzili ją 
oklaskami, gdyż dzielnie sama wprawiła w ruch prasę drukarską Gutenberga.  

Ada odczytała fragment z wydrukowanej przez siebie strony:  
Czcionce pięknie tej podziękuj.  
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Atramentu zręczny taniec  
Złożył z liter długie zdanie.  
– A teraz – oznajmił wujek – cofamy się do samego początku. Książka powstawała na papierze, 

papier musiał być zadrukowany. Potem introligator ją zszywał tak jak krawiec tkaninę. Dziś robi to 
maszyna. Wcześniej wszystko wykonywano ręcznie i stopniowo ulepszano. Współcześnie książkę 
pisze się na komputerze i można ją wydrukować w domu. Literki można zmieniać, wklejać obrazki, 
rysować na pulpicie.  

– Można robić, co się chce – stwierdził Adam. – Wystarczy myszka albo rysik.  
– Albo nawet sam palec – dodała Ada. – Palec to najlepszy rysik.  
– Zgadza się – stwierdził Alfred – ale każdą książkę trzeba najpierw wymyślić. A kto wymyśla, a 

potem pisze książki?  
– Skryba? – zaproponował Adam.  
– Drukarz? – zastanawiała się Ada. I po chwili dodała z entuzjazmem: – Już wiem, autor!  
– Tak jest, autor, czyli pisarz. W takim razie cofamy się do samego początku, czyli do chwili, gdy 

książka powstaje w głowie autora. A zatem…  
– A zatem… – powtórzyła Ada.  
– A zatem, drodzy Ado i Adamie, również wy zostaniecie autorami i napiszecie swoją pierwszą 

prawdziwą książkę.  
– Ale jak to zrobimy? – Zastanowił się Adam, połykają pyszne ciasto drożdżowe, które podawano w 

barze obok muzeum.  
– Już wam mówię. Trzeba zacząć od pomysłu. A pomysł to coś…  
– Coś, coś… – zastanawiała się Ada.  
– Coś, o czym chce się opowiedzieć innym ludziom, jakaś bardzo ciekawa historia – stwierdził 

Adam.  
– Znakomicie. W takim razie zastanówcie się, o jakiej pasjonującej, superciekawej historii 

chcielibyście opowiedzieć innym ludziom, na przykład dzieciom ze swojej klasy, rodzicom, pani 
nauczycielce, mamie, tacie albo babci. Potem zamiast gęsiego pióra i papieru czerpanego użyjemy 
telefonu i dyktafonu. A na koniec wszystko spiszemy i wydrukujemy, a właściwie zrobi to za nas 
program, który zmieni wasz głos w gotowy tekst. Potem go tylko poprawimy i już. Widzicie, jaką drogę 
przeszła książka. Od białej pulpy do dyktafonu, który zmienia słowa w zapisany tekst. Do roboty!  

– Super! – ucieszyły się dzieci.  
– Moja historia jest następująca – zaczęła Ada. – Wcześnie rano przyjechał po nas wujek Alfred i 

jak zwykle miał tajemniczą minę. Spodziewałam się, że wymyślił coś fajnego. I nie myliłam się. 
Pojechaliśmy na wycieczkę. W starym klasztorze, czyli w miejscu, w którym dawno, dawno temu 
mieszkali zakonnicy, panowie o długich brodach, którzy spędzali czas na modlitwie i pracy, mieści się 
muzeum sztuki drukarstwa i książki. Pan drukarz wygląda, jakby sam był zakonnikiem z dawnych 
czasów. Ma brodę i długie ubranie z fartuchem.  
– A ja mam taką historię – zaczął Adam: 

 

Czcionce pięknie tej podziękuj.  
Atramentu zręczny taniec  
Złożył z liter długie zdanie.  
Dawniej papier był czerpany,  
Dziś dyktafon w ręku mamy.  

 Rozmowę z dziećmi: W jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier? Czy to był sposób podobny 
do tego, którego my używaliśmy do sporządzenia papieru czerpanego? W jaki sposób tworzono 
książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni?  
„Moja  książeczka” –Należy przygotować co najmniej 6 kartek  i zszyć zszywaczem. Książeczka 
zawiera okładkę stronę tytułową z nazwiskiem autora i tytułem bajki oraz ilustracje z podpisami.  
Myślę ze dzieci same wymyślą treść swojej bajki. 
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4. DZIEŃ     TEMAT: LUBIĘ CZYTAĆ – BIBLIOTEKA 
 

 
            Proponujemy  wybranie się z dzieckiem do księgarni lub biblioteki. Myślę, że będzie to dla 
dziecka ciekawa propozycja by wyjść na krótki spacer.  Zakupienie lub wypożyczenie nowej książeczki 
może być dla dziecka  motywacją do rozwijania umiejętności  samodzielnego czytania. Po 
przeczytaniu książeczki zachęcamy do wykonania ilustracji i przesłania zdjęcia na adres email grupy 
czwartej.   

grupaczwarta93@o2.pl 
 
Natomiast w Kartach pracy proponujemy zadania matematyczne na str.7a i ćwiczenia 
grafomotoryczne na str.7b. 

  

 

mailto:grupaczwarta93@o2.pl
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5.DZIEŃ  TEMAT: BOHATEROWIE BAJEK  I  BAŚNI 
 
 
 
„Zagadki – rymowanki”  
 

W Krakowie mieszka wawelski … (smok) 
co zieje ogniem przez cały… (rok  

Biedne te dzieci, w lesie zabłądziły 

I do domku z piernika, niestety, trafiły 

(Jaś i Małgosia) 

 

Wilk-spryciarz skrył się wśród górek 

I czeka aż nadejdzie… 

(Czerwony Kapturek) 

 

Domkiem tego misia jest Stumilowy Las 

Bawi się tam z przyjaciółmi przez calutki czas 

(Kubuś Puchatek) 

 

Ten mały chłopiec to chyba kukiełka 

Nie do wiary! Zrobił go z drzewa Dżepetto stary, 

(Pinokio) 

 

Wiersz 

 

Tyle jest ciekawych książek, 
więc czasami martwię się, 
Kiedy ja przeczytać zdążę 
książki, książki te! 
Mama czasu ma niewiele, 
ale mama kocha mnie! 
Chętnie czyta mi w niedzielę 
książki, książki te! 
Gdy urosnę tak jak mama, 
będę czytać całe dnie. 
Jeszcze raz przeczytam sama 
książki, książki te! 
 

 

 

• Praca z KP4.9a –Krzyżówka – podaj nazwy obrazków. Przyklej nalepki z literami we 
właściwych miejscach i odczytaj hasło. 
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