
Temat  tygodnia: „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”.  

07. V. 2020 rok (czwartek) – „Szanujmy książki”. 

Bajko-terapia – czytanie dziecku wybranej bajki. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Po wysłuchaniu bajki dziecko opowiada jej treść. 

Rodzic wyjaśnia dziecku, dlaczego czytanie książek jest tak ważne. 

 

„Skarga książki” – słuchanie wiersza J. Huszczy, rozmowa na temat treści. 

Jestem książką z dużej szafy. 

Wszyscy mówią, żem ciekawa, 

więc mnie ciągle ktoś pożycza, 

lecz nie cieszy mnie ta sława. 

Miałam papier bielusieńki, 

ślady na nim Florka ręki. 

Pozaginał 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 żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 

to się na klucz zamknę w szafie. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania do dziecka: Na co skarżyła się książka? Co należy robić, 

żeby książki się nie zniszczyły? Dlaczego należy dbać o książki? 

 

„Maszyna drukarska” – zabawa ruchowa. 

Rodzic przedstawia się jako matryca w maszynie , dziecko zaś jako kartka z wydrukowanym 

tekstem. To samo, co jest na matrycy, musi być na kartkach. Rodzic wykonuje różne 

czynności, a dziecko naśladuje prezentowane ruchy. Później może nastąpić zmiana ról. 

 

Praca w zeszycie grafomotorycznym  str 47 – rysowanie zakładki do książki.  

 

„Kącik książki” – naprawianie i obkładanie książek. 

Rodzic przygotowuje papier do pakowania, nożyczki, taśmę klejącą. Dziecko wybiera z półki 

te książki, które należy obłożyć lub naprawić. Wspólnie z rodzicem podejmują odpowiednie 

działania. 



„Nasze czasopisma” – prezentacja czasopism dla dzieci. 

Rodzic mówi dziecku o różnych czasopismach dla dzieci. Uświadamia dziecku możliwość 

korzystania z innych form literatury dziecięcej, np. zamieszczonej na stronach internetowych 

dla dzieci (tylko pod kontrolą dorosłych). 

 

      

 

 

        

      



    

 

Praca z kartą pracy 4 str 4 – dokładanie do 9, przeliczanie. 

Dziecko dokleja nalepki z brakującymi zabawkami, otacza pętlami przedmioty niepasujące do 

pozostałych. 

 

 

 


