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„Książki, książeczki” 

 

Dzień dobry kochani! 

 

W tym tygodniu obchodzimy wyjątkowe Święto - Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. To oni 

otwierają nam drzwi do cudownego świata książek:) Dzięki nim możemy przenieść się do 

niesamowitej, bajkowej krainy i poznać przygody ulubionych bohaterów, spisane na 

książkowych stronach.  

 

Z tej okazji tematem tego tygodnia będą właśnie....KSIĄŻKI:) 

 

 1. Mały i duży zuchu, sprawmy by książki były w ruchu! :) 

 

Jak dobrze wiecie, książki służą przede wszystkim do czytania:) Jednak w naszej rozgrzewce 

wykorzystamy je do gimnastyki:) Przygotujcie książkę w sztywnej okładce i ....UWAGA! 

Zaczynamy! 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4 

 

 

2. Mądre dzieci książki czytają i dobrze wiedzą, jak one powstają:) 

 

Lubicie oglądać i czytać książki? A czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają? Zapraszam 

Was do obejrzenia filmu, dzięki któremu dowiecie się jak długa jest droga do powstania 

książki i jak wiele osób bierze w tym udział:) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=264&v=icdV3QZb10Q&feature=emb_title 

 

 

3. Czy ktoś zgadnie, czy ktoś wie, jakie jest rozwiązanie zagadki tej? 

 

Spróbujcie rozwiązać zagadki:) 

Ucz się czytać, a zostanie twoim przyjacielem, 

co wzruszy, rozśmieszy  

i nauczy wiele. 

 

(książka) 

Gdy pomysł bajkowy 

wpada mu do głowy, 

chwyta pióro w rękę, 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=264&v=icdV3QZb10Q&feature=emb_title


już pisać gotowy. 

 

(autor) 

 

Z ołówkiem w ręku,  

świetnie się czuje, 

chętnie te bajkę 

Zilustruje. 

 

(ilustrator) 

 

Wciąż odwiedza bibliotekę, 

bo chce być mądrym człowiekiem. 

Z opisu tego wynika, 

że chodzi o … 

 

(czytelnika) 

 

Tam na czytelnika  

tysiąc książek czeka. 

To cudowne miejsce 

zwie się… 

 

(biblioteka) 

 

 

4. Wszystkie bajki dobrze znamy, ich tytuły nazywamy:) 

 

Otwórzcie ilustracje "Z jakiej to bajki?". Przyjrzyjcie się im uważnie, spróbujcie powiedzieć z 

jakiej bajki są przedstawione na nich postacie. 

 

Następnie otwórzcie plik z podpisami "Bajkowe Pary". Znajdźcie odpowiedni tytuł dla każdej 

bajki. 

 

5. A teraz się zrelaksujemy i książeczkę razem napiszemy:) 

 

Połóżcie się wygodnie na brzuchu z rękami pod brodą. Poproście mamę lub tatę, aby 

wykonali Wam masażyk zgodnie z poniższym wierszykiem. Następnie zamieńcie się rolami:) 

 

„Napiszę dla Ciebie książeczkę” 

Napiszę dla Ciebie książeczkę.   Ruchy wygładzające dłońmi po całych 

plecach. 

Rozłożę karteczkę 

Napiszę zdanie      Rysowanie pętelek. 

i postawię kropeczkę     Lekkie stuknięcie palcem. 



Książka będzie o kotku, 

co siedział sobie na płotku.    Rysowanie długich linii całą dłonią. 

O piesku co gonił motyle    Przebieranie opuszkami palców obu dłoni  

        od dołu do góry. 

a potem usiadł na chwilę.    Całe dłonie przyciśnięte do pleców. 

O rybkach co w strumieniu  

migały wśród kamieni    Wykonywanie falistych ruchów grzbietem 

dłoni. 

 

I jeszcze o słońcu      Dłoń leży na plecach, aż poczuje ciepło. 

i burzy       Delikatne oklepywanie całych pleców. 

i o błocie w kałuży.     Ugniatanie całymi dłońmi. 

Na koniec wygładzam karteczkę      Ruchy wygładzające. 

opowiedzieć Ci jeszcze troszeczkę?      Wyszeptanie do ucha. 

 

 

 

6. "Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce !" :) 

Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=ayIf2itL6e0&feature=emb_title 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

Co się dzieje w tej bajce? 

Kto w niej występuje? 

Co robi?  

Kim Wy chcielibyście być w tej bajce? 

Czy wiecie z jakiej książki / filmu pochodzi ta piosenka? 

 

Oczywiście odpowiedź brzmi : Akademia Pana Kleksa! :) 

 

 

 

7. Dla chętnych przesyłam dodatkowo kilka Kart Pracy: 
 

Karta Pracy nr 1 

Policzcie książki i narysujcie w każdej ramce odpowiednią liczbę kresek. 

 

Karta Pracy nr 2 

Odgadnijcie tytuły bajek przedstawionych za pomocą symboli i pierwszych liter. Narysujcie 

symbol Waszej ulubionej bajki:) 

 

Karta Pracy nr 3 

Poprawcie po śladzie trasę łączącą księżniczkę z księciem. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=ayIf2itL6e0&feature=emb_title


8. A może macie jeszcze sił troszeczkę i wykonacie własną książeczkę? :) 

 

Możecie skorzystać z instrukcji podanej w tym filmiku:) 

https://www.youtube.com/watch?v=sXR4OxY2TaI 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sXR4OxY2TaI

