
                                                                                                      

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci ! 

W tym tygodniu od 11.05.2020 - 15.05.2020 proponujemy temat: „Tajemnice książek”.  

Zachęcamy do wspólnej zabawy,  do rozwijania zainteresowań książką.                                  

Książki rozwijają wyobraźnię, uczą wyciągania wniosków, pozwalają lepiej zrozumieć świat. 

Jedną z ważniejszych inwestycji w rozwój dziecka jest czytanie mu książek. 

Jak powiedział Umberto Eco „ Kto czyta książki, żyje podwójnie” 

            

1.  Obejrzyj filmiki edukacyjne:                                                                                                

„Jak powstaje papier? (O tym jak powstaje papier jest w trzeciej części – od 9 min. 

55sek.)                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=-syVkvEKaqw 

Jak powstaje książka? (O tym jak powstaje książka jest w części trzeciej – od 8 min.                     

40 sek.)    

https://www.youtube.com/watch?v=9dnNP8SZXhw 

            https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

2.  Poproście rodziców, aby przeczytali Wam to krótkie opowiadanie: „Jak 

powstaje książka ? ”                                              

                      „Jak powstaje książka?” Magdalena 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… 

https://www.youtube.com/watch?v=-syVkvEKaqw
https://www.youtube.com/watch?v=9dnNP8SZXhw
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


          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. 

 

       Pytania do opowiadania i obejrzanych filmików: 

       - Wymień kolejne etapy powstawania książki. 

       - Kto pracuje przy powstaniu książki? 

       - Skąd bierzemy książki? 

       - Kiedy i jak z nich korzystamy? 

 

3.   Moje ulubione książki.    

Porozmawiajcie z rodzicami n/t Waszych ulubionych książek –  opowiedzcie, kto jest 

bohaterem i jaka historia jest w niej przedstawiona oraz o różnych rodzajach książek. 

Obejrzyjcie książki, które macie w domu np. albumy, atlasy, książki obrazkowe, komiksy, 

podręczniki szkolne starszego rodzeństwa, ich lektury, Wasze ulubione książki; mogą być też 

książki elektroniczne  e-booki  i  audiobooki. Zwróćcie uwagę  na różnice między nimi.                     

Odpowiedzcie na  pytania n/t  książek posiadanych w domku: 

-Czym różnią się od siebie te książeczki? 

-Czy są tej samej wielkości? 



-Czy są tej samej grubości? 

-Czy mają takie same kolory? 

-Co można znaleźć w książkach? 

-Gdzie możemy kupić książkę? 

-Gdzie możemy wypożyczyć książkę? 

-W jaki sposób dbamy o nasze książki, żeby ich nie zniszczyć? 

- Spróbuj odgadnąć zagadki i sprawdź, czy macie te książki w domu? 

 

 



4.  Zabawy matematyczne – liczenie i porównywanie zbiorów  

z uwzględnieniem stosunków przestrzennych (pojęć typu po prawej, po lewej,  

u góry, na dole, pod itp.)                                                                                            

 

                                                                                           

Potrzebujemy: 

 

 

lub  

            

Wybierzcie kilkanaście książek z domowego księgozbioru, ułóżcie na podłodze lub dywanie 

trzy linie (półki) jedna pod drugą w odległości 30cm np. ze sznurka, z pasków papieru                    

i rozpocznijcie zabawę. ( Rodzic podaje polecenia typu ): 

Połóż największą książkę na półce środkowej, a najmniejszą na półce poniżej lub wyżej. 

Połóż najgrubszą książkę po lewej stronie na najniższej półce, a obok połóż dwie dowolne 

książki. 

Na samej górze ułóż książkę o np. Kubusiu Puchatku, a po lewej stronie tej książki połóż 

książkę o Rybaku i złotej rybce. I tak dalej….                                                                               

Gdy już ułożymy wszystkie książki możemy policzyć, ile książek jest na każdej półce. 

Dziecko mówi, ile jest książek na półkach, gdzie jest więcej, gdzie najmniej.                 

Możemy też zapytać :                                                                                                                            

– Na której półce leży książka o Kubusiu Puchatku, albo gdzie leży najgrubsza książka?                                                                                                                    

Proszę pamiętać, że dzieci nie mają pokazywać, tylko określać  ich miejsce.                                 

Można też wykorzystać karteczki z cyframi, od 1- 6 lub więcej niż 6, które dzieci muszą 

dopasować do ilości książek na półce.                                                                                                                         

Można też potem zamienić ilość książek na półkach i poprosić dzieci o właściwe 

przyporządkowanie cyfr do półki. 



5. Wysłuchaj i jeśli masz ochotę, to spróbuj zaśpiewać piosenkę – „Kolorowa 

książka”.  Możesz wystukiwać rytm za pomocą garnka i drewnianej łyżki – chyba, że masz 

inny pomysł na domowy instrument. Możesz też rytmicznie maszerować i wystukiwać rytm 2 

łyżkami.                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A 

 

                                             „Kolorowa książka” 

                                              słowa: K. Pornowska 

                                              muzyka: E. Pałłasz 

1. Kolorowa książka, książka ulubiona 

    Obrazkami, literkami chce przemówić do nas 

                                                                                                                                    

Ref. .Bajki stare, bajki nowe 

Są w tej książce kolorowej. 

 

2. W kolorowej książce bajki są ukryte 

ja nie umiem ich przeczytać, 

jeszcze nie znam liter. 

                                                                                                               

Ref. Bajki… 

 

3. Kolorową książkę czytać się nauczę 

i otworzę bramę bajek własnym kluczem.  

                                                                                                                          

Ref. Bajki… 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A


6.  Zakładka - wykonajcie ją wspólnie.   

 

 

Potrzebujemy: 

    

       

- Przygotujcie kartoniki w kształcie prostokątów. Zadanie polega na ozdobieniu kartoników 

przy pomocy kredek oraz literek swego imienia wyciętych z gazety. Na krańcu wykonajcie  

dziurki za pomocą dziurkacza i przewleczcie kolorową włóczkę lub wstążki. 

 

- Druga propozycja to zakładka z kół orgiami - gąsienica. 

 

    

     

 
 
 
 
 



7.  „ Moja ulubiona bajka”       

                                                                                                

Spróbuj stworzyć własną książeczkę, poprzez złożenie kilku kartek i zszycie ich zszywaczem 

– możecie skorzystać z pomocy rodziców lub skleić klejem. Następnie wykonaj stronę 

tytułową – rodzic może zapisać tytuł, a Ty  wykonaj ilustracje i pokoloruj .                                                                                                                             

Następnie  opowiadaj  historię poprzez ilustracje własnoręcznie wykonane.                         

(Może to być znana bajka – można się wtedy przekonać, czy dziecko chronologicznie ujęło 

wydarzenia i ile zapamiętało, można też wcześniej ją dziecku przeczytać. Trudniejszą wersją 

będzie pobudzenie własnej wyobraźni oraz kreatywności i stworzenie własnej bajki. Wybór 

należy do Was Biedronki). 

 

 

8. Kochani nie zapominajmy też, że ruch to ważna sprawa                                                          

tym bardziej, że macie  niewyczerpane pokłady energii, proponujemy wspólny trening                 

w domu – zróbcie te ćwiczenia, które będziecie w stanie wykonać.        

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE                    

 

                                                                                                                                                                                                                           

9.  UWAGA! Zadanie dla wszystkich dzieci   

Wykonajcie rysunek n/t „Mój książkowy przyjaciel” – na górze kartki, pośrodku, napiszcie 

kto to jest i z jakiej bajki (pomogą Wam rodzice), a na dole w prawym rogu podpiszcie się (to 

wszyscy potraficie). Po powrocie do przedszkola wykonamy wspólną księgę, pod tytułem 

„Bajkowi przyjaciele BIEDRONEK”. 

 

Poniżej karta księgi: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


 

 



Kochani rodzice tematyka tego tygodnia zachęca do czytania, prosimy więc, 

aby każdego dnia poczytać dzieciom chociaż parę minut.  

Dziękujemy za przesłane zdjęcia ze wspólnych zabaw w domu. Świetnie 

sobie radzicie. Mile widziane będą dalsze relacje z działań zdalnych             

w domu oraz krótka informacje zwrotna na temat przesyłanych zadań. 

 

Życzymy Wam dużo zdrówka i pozdrawiamy Was serdecznie 

 

                                                            

                                                                               Wasze Panie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 


