
Temat  tygodnia: „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”.  

05. V. 2020 rok (wtorek) – „W bibliotece”. 

Bajko-terapia  - czytanie dziecku wybranej bajki. 

Po wysłuchaniu bajki dziecko opowiada jej treść. Rodzic wyjaśnia dziecku, dlaczego czytanie 

książek jest tak ważne. 

 

„W bibliotece” – rozmowa na temat biblioteki na podstawie wiersza M. Przewoźniaka  

„Kłopoty w bibliotece” oraz doświadczeń dziecka z naszych wizyt w bibliotece. 

Książkom w pewnej bibliotece 

nudziło się tak dalece 

że ni z tego, ni z owego 

zaczęły grać w chowanego. 

Calineczka się schowała  

za ogromny Atlas ryb. 

Szukał krasnal Hałabała, 

gdzie się przed nim Plastuś skrył? 

Tak się wszystkie wymieszały, 

że ta pani w bluzce w prążki 

chodzi tutaj już dzień cały, 

nie znajdując żadnej książki. 

Rozmowa dotycząca treści wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: Co stało się pewnego razu 

w bibliotece? Jakie bajkowe postacie występowały w wierszu? Czym różni się biblioteka od 

księgarni? 

 

„Jesteśmy bohaterami z bajek” – zabawa ruchowa. Naśladowanie postaci występujących w 

różnych bajkach. 

Rodzic wypowiada nazwę postaci z bajki (np. smok wawelski, Kot w Butach, krasnoludek, 

olbrzym, wilk), a zadaniem dziecka jest zaprezentować  tę postać ruchem, mimiką. 

 

„Czym się różnią książki?” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na temat wyglądu i budowy 

książek. 

Rodzic pokazuje dziecku dwie różne książki: jedną w twardej oprawie, drugą w miękkiej. 

Książki różnią się także grubością i rodzajem druku. Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem 

zadając pytania: Czym się różnią te dwie książki na pierwszy rzut oka? Zwróć uwagę na: 

• Okładkę – może być twarda , miękka, z materiału, z papieru, ze skóry 

• Papier – może być cienki, gruby, biały, zniszczony 

• Ilustracje – mogą być kolorowe, czarno-białe 

• Druk – może być duży, mały, pochyły 



Jakie informacje można znaleźć na okładce? (tytuł, autor i logo wydawnictwa, numer  tomu) 

Która strona jest nazywana tytułową i jakie są na niej informacje? (tytuł, imię i nazwisko 

autora, tłumacza, ilustratora, nazwa wydawnictwa i rok wydania książki). Czym zajmuje się 

autor (pisarz), ilustrator, tłumacz? Gdzie czytelnik może znaleźć informacje dotyczące treści? 

(wprowadzenie, spis treści wraz z tytułami i numerami stron).  Po wspólnym omówieniu 

budowy książki dziecko wybiera swoją ulubioną książkę i omawia ją. 

 

Rozmowa na temat  ulubionych książek.  

Najpierw  rodzic opowiada o książkach, które najbardziej lubi i wyjaśnia, dlaczego je lubi. 

Następnie dziecko opowiada o swojej ulubionej książce. 

 

Praca z kartą pracy 4 str 2 – liczenie głosek w wyrazach, układanie książek od największej do 

najmniejszej poprzez łączenie ich z kostkami o odpowiedniej liczbie oczek. 

 

 

 

 

 

 

 


