
Tematyka: TAJEMNICE KSIĄŻEK    (11.V- 15.V.2020) 

Drogie Dzieci grupy III i drodzy Rodzice, 

Dziękujemy za wszystkie zdjęcia z pracami dzieci.  
Dzieci - jesteśmy z Was bardzo dumne – pięknie pracujecie. - BRAWO! 

Zachęcamy Was, aby w tym tygodniu odkryć tajemnice książek.  
Dowiecie się: 

 jak powstają książki 
 jak produkuje się papier 
 jak należy dbać o książki 
 co można robić w bibliotece 

Zrobicie: 
 papier czerpany 
 książeczkę harmonijkową 
 zakładkę do swojej książki 
 rysunek swojej ulubionej książki 
 masaż relaksacyjny 
 ciekawe karty pracy 

Posłuchacie: 
 ciekawych wierszy, opowiadań, piosenki 

Poćwiczycie: 
 wypowiadanie się na zadany temat 
 swoje rączki 
 liczenie 
 wycinanie 
 słuchanie 
 układanie 
 myślenie 
 spostrzegawczość 
 kreatywność / wyobraźnie 

MIŁEJ ZABAWY 
 Nauczycielki grupy III  

mgr Anna Koźba, mgr Agata Zawadzka 

 



JAKIE KSIĄŻKI LUBISZ? 

 Zacznij od kilku odpowiedzi na zagadki tematyczne  

Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy,  
taki piękny, kolorowy.  
Będzie ci potrzebna ona,  
najlepsza będzie biała, ale może być i kolorowa.  
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, 

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) 

 

 Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica. Odpowiedz na pytania.  

Książki  
Bożena Forma 

W książkach bajki, w książkach wiersze, 
baśnie i opowiadania. 
Chcesz je poznać? Nic trudnego - 
nie stroń nigdy od czytania. 
 
W książkach wiedza jest ukryta 
ten jest mądry - kto wciąż czyta. 
Zapamiętaj - w wolnej chwili 
książka życie ci umili. 
 

Odpowiedz na pytania: 

O czym jest wiersz? Co „znajdziemy” w książkach? Jak myślisz, czy warto czytać książki? Czy lubisz jak 

dorośli czytają ci książki? Dlaczego lubisz słuchać czytania książek?   

 

 
 
 



 Jakie książki lubisz?  - Narysuj w ramce bohaterów swojej ulubionej książki lub książek. 



 Obejrzyj obrazki. Policz ile jest dzieci na obrazku 1. Co robią dzieci?  

Znajdź 5 różnic między obrazkami.   
 

 
 

 obrazek 1                                                                                      obrazek 2 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Źródło: https://pl.freepik.com/ 



Narysuj książkę po śladzie. Co jest narysowane na okładce? Dokończ projekt okładki.  
O czym może być ta książka?  Poproś rodzica, aby zapisał wymyślony przez Ciebie tytuł. 
 
 

 
Źródło: https://flipbook.nowaera.pl/ 



JAK POWSTAJĄ KSIĄŻKI? 

 Posłuchaj wiersza Magdaleny Tokarczyk Jak powstaje książka? (Źródło: Przedszkolankowo.pl) 
Zapamiętaj słowa: pisarz, wydawnictwo, drukarnia, ilustrator, księgarnia, biblioteka. 

Jak powstaje książka? 

Magdaleny Tokarczyk 

 Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają 

i jaką drogę do nas przemierzają. 

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. 

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać. 

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, 

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. 

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, 

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… 

Recenzent poprawki nanosi sprawnie, 

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. 

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. 

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie 

i tak tysiące książek powstanie. 

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. 

W księgarni książkę możemy zakupić, 

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. 

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, 

ale na półkę ładnie odkładamy. 

 Obejrzyj również film edukacyjny o powstawaniu książek: 
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk  
 

Odpowiedz na pytania: Jak nazywa się osoba, która pisze tekst książki? Gdzie sprawdzana jest książka, 

którą napisał pisarz? Kto rysuje obrazki do książek? Gdzie drukowane są książki? Gdzie możemy kupić 

nowe książki? Gdzie możemy wypożyczyć książki? 



 Obejrzyj, poniższe obrazki przedstawiające proces powstawania książki.  
Pokaż obrazek, na którym: 

- pisarz pisze tekst do książki, 
- ilustrator rysuje obrazki do książki 
- maszyna drukuje strony książki 
 Ułóż obrazki we właściwej kolejności – kolejność zaznaczaj rysując kropki w okienkach.  

 

 

Źródło: Pakiet edukacyjny Szkoła nas woła. Nowa Era 



 Wykonaj własną książeczkę harmonijkową. 
Wymyśl swoją bajkę obrazkową. Możesz użyć wydrukowanych obrazków. Ulubionych 
bohaterów. (z Psiego patrolu lub kucyków Pony) 

Do jej wykonania potrzebujesz: 

 Kartkę bloku technicznego A3 (biała lub kolorową) 
 Nożyczki 
 Kredki, mazaki, 
 Gotowe sylwety bohaterów z bajek 
 Klej lub taśma klejąca  

Kartkę z bloku złóż wzdłuż i przetnij, następnie złóż na pół i znów na pół, rozłóż i sklej obie części taśmą. 
Na pierwszej i ostatniej stronie przyklej kolorowy karton tworząc okładkę. I zabieraj się do rysowania 
swojej bajki obrazkowej. Jeśli chcesz mieć więcej stron w książeczce - doklej kolejne części.  
 

   

 

Rodzicu, kiedy książeczka jest już gotowa, zacznijcie opowiadać krótką historię (3-4 zdania).  
Zwróć uwagę, żeby dziecko budowało całe zdania.  
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyła sobie piękna księżniczka/ odważny kucyk/ dzielny pies/ …. 

Pewnego dnia … 
Zapiszcie wspólnie ułożoną bajkę. Książeczka gotowa  

 Zagraj:  

https://learningapps.org/view9136141  

https://learningapps.org/view6985543  

Źródło: https://mamaaga.wordpress.com 



 Poćwicz. Spróbuj wykonać takie same ćwiczenia jak na obrazku. Każde ćwiczenie powtórz 3 razy  

 

 

 

 

 

 

 



Do wykorzystania. Inspiracje obrazków do książeczki harmonijkowej.   

 

 

Źródło: http://kolorowanka.ovh/bajki-filmy/psi-patrol/attachment/psi-patrol-kolorowanka-12 



Do wykorzystania. Inspiracje obrazków do książeczki harmonijkowej.   

 

 

 

 

Źródło: http://www.my-little-pony.ugu.pl/kolorowanki-z-my-little-pony-przyjazn-to-magia-2/ 



CZY TRZEBA DBAĆ O KSIĄŻKI? 
 

 Posłuchaj wiersza Olgi Adamowicz Smutna książeczka (Źródło: Przedszkolankowo.pl)  
 
„Smutna książeczka”  
Olga Adamowicz  

Pewnego dnia ze swej półeczki,  

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki.  

Razem tańczyły, razem śpiewały,  

I bardzo dobrze się rozumiały.  

Lecz jena książeczka w kącie została,  

taka samotna i taka mała.  

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek,  

karteczki z niej powyrywała  

i długopisem strony popisała.  

Cichutko w kącie książeczka płakała,  

bo do czytania się nie nadawała.  

Pamiętajcie zatem dzieci kochane,  

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 
 

Odpowiedz: Co robiły książeczki z wiersza? Czy wszystkie książeczki były wesołe? Dlaczego jedna z nich 

płakała? Co lubią nasze książki?   

 Posłuchaj zasad korzystania z książek https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE  

Ile zasad zapamiętałeś? Wymień 3 zasady korzystania z książek.  

 Uporządkuj swoje książeczki, które masz w pokoju. Poustawiaj je od najwyższej do najniższej, 
od najgrubszej do najcieńszej. Posegreguj. Sprawdź, czy nie musisz jakiejś książki naprawić…   

 Wykonaj zakładkę do swojej ulubionej książki  

 

Film instruktażowy: http://praceplastyczne.pl/inne/132-zakladka-do-ksiazki  

Potrzebujesz: 

- kolorowy karton techniczny 
- „koszulkę” na dokumenty/ofertówkę na dokumenty (sztywną) – wytnij kawałek: 3,5 cm x 17,3cm 
- nożyczki 
- klej 
- dowolny dziurkacz, żeby zrobić kształt confetti (mogą być tez serduszka, gwiazdki ….) 
- 4 małe kawałki wstążki/tasiemki 
- dziurkacz 



Dwa szablony do wydrukowania na kolorowej kartce i do wycięcia:  

 

 

 

 Wytnij 

 

 

 

 

 

Wytnij  

 

 

 

 

linia zgięcia 

linia zgięcia 

linia zgięcia 

linia zgięcia 

linia zgięcia 

linia zgięcia 



Wytnij puzzle. Ułóż obrazek. Gotowy obrazek przyklej na kartce. 

 

               

        

                    

Źródło: https://pl.freepik.com/ 



 
Przygotuj plastelinę. Wyklej plasteliną książki. Kontynuuj kolorowe rytmy.  

 

 

 

 

 


