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„Książki, książeczki” 

 

1. Dzisiaj od gimnastyki zaczynamy - my mali sportowcy trening wykonamy!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

2. Jedna książeczka w kącie została, bardzo smutną minę miała... 
 

Posłuchajcie wierszyka "Smutna książeczka". Jego tekst oraz nagranie audio 

przesyłam w załączniku. 

 

- Co robiły książeczki? 

- Dlaczego jedna z nich była smutna? 

- Czy zachowanie dziewczynki było właściwe?  

 

3. Pewna książeczka przywitać chciała się z Wami,  

aby zapoznać Was z bardzo ważnymi zasadami! 
 

Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji  "Zasady korzystania z książek". Znajdziecie 

ją w załączniku. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

- Jak należy dbać o książki? 

- O czy należy pamiętać, aby jak najdłużej nam służyły? 

- Co należy zrobić z uszkodzonymi książkami? 

 

4. A teraz w lekarzy się pobawimy i chore książeczki szybko wyleczymy:) 
 

Wczoraj zrobiliście porządek na Waszej półce z książkami. Uszkodzone książeczki 

odłożyliście na bok. Rozłóżcie je na dywanie - to będzie szpital chorych książeczek. 

Spróbujcie ocenić, co dolega Waszym pacjentom: 

- Może niektóre strony zaczęły wypadać lub są potargane?  

- Czyżby grzbiet książki odkleił się od okładki? 

Przygotujcie nożyczki, taśmę klejącą lub inne potrzebny przedmioty i naprawcie swoje 

książeczki:) Na pewno będą Wam bardzo wdzięczne:) 

 

5. Wszystkie książki dobrze znam i doskonałą pamięć mam:) 
 

Otwórzcie plik "Rekwizyty bajkowych postaci". Jeśli macie taką możliwość 

wydrukujcie i wytnijcie obrazki. 

 

Wersja 1  

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


Rozłóżcie obrazki na dywanie i odszukajcie wszystkie pary - do każdej bajkowej 

postaci dopasujcie właściwy przedmiot. 

 

Wersja 2 
Memory - Połóżcie karty obrazkami do dołu. Za każdym razem odwracajcie po dwie 

karty. Spróbujcie znaleźć parę;) 

 

6. Taka mała, taka duża może książka być! :) 

Zobaczcie jakie książeczki macie na półce, wybierzcie 5 dowolnych książek i 

porównajcie: 

 

- Która jest najgrubsza? 

- Która jest najchudsza? 

- Która jest największa? 

- Która jest najmniejsza? 

- Czy któreś książki mają ten sam kolor? 

 

7. Na maszynie książeczki piszemy, może wielkimi pisarzami kiedyś zostaniemy:) 

Poproście rodziców, aby wykonali Wam przyjemny masażyk zgodnie ze słowami 

wierszyka. Następnie zamieńcie się rolami:) 

 

Wkręcamy papier do maszyny do pisania.                                            

 Ostrożne przekręcanie uszu dziecka. 

Wygładzamy kartkę papieru i piszemy:                                              

Gładzenie pleców wewnętrzną stroną dłoni. 

„A...., B...., C...., kropka, przecinek”                                                            

Pisanie palcem A, B, C, stawianie kropki i przecinka. 

i... przesuwamy wałek.                                                                             

Przesuwanie pięścią po plecach – od lewej do prawej strony. 

 

 

8. Dla chętnych przesyłam dodatkowo Karty Pracy: 

 

Karta Pracy nr 1 

Przypomnijcie sobie zasady korzystania z książek. Pokolorujcie obrazki. 



 Karta Pracy nr 2 

Przyjrzyjcie się obrazkom uważnie. Dorysujcie brakujące elementy:) 

 

 

9. Zrobiłem porządki, skleiłem karteczki, już wiem jak należy dbać o książeczki! 

 

 

Na koniec przygotujcie plakat, który umieścicie w swoim kąciku czytelniczym:) 

Przedstawcie na nim wszystkie zasady właściwego korzystania z książek:) 

 

Kochani! 

 

Jutro obchodzimy Dzień Bibliotekarza! W związku z tym mam dla Was bardzo ważne 

zadanie! Przygotujcie w domu laurki dla Pań z Biblioteki:) Poproście rodziców, aby 

ich zdjęcia przesłali mi smsem lub mailem. Zamieścimy je na naszym Facebooku;) Na 

pewno sprawicie Bibliotekarkom olbrzymią niespodziankę:) 

 
 

 


