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„Książki, książeczki” 

 

Dzisiaj wielkie święto mamy, dlatego wszystkim bibliotekarzom STO LAT 

ZAŚPIEWAMY!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbY8KvNyOR4 

 

 

1. Co to za miejsce? Na pewno wiecie! I w mig tę zagadkę rozwiążecie:) 
 

To taka instytucja kultury, 

która gromadzi zbiory biblioteczne – różne książki, dziecięce lektury. 

Lecz nie tylko są tam książki ze szkolnej półeczki, 

są też czasopisma, gazety, dziecięce bajeczki… 

 

Oczywiście chodziło o BIBLIOTEKĘ:) 

 

 

2. Bardzo wiele książek w bibliotece się mieści, a w nich tyle ciekawych i mądrych 

treści:) 

 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu "Czy to biblioteka?" 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk 

 

Przyjrzyjcie teraz się ilustracjom, które przesyłam w załączniku. Powiedzcie co się na 

nich znajduje.  

Jak nazywają się pomieszczenia w bibliotece?  

Co się w nich znajduje? 

Czy każdy może wypożyczyć książki? Co trzeba posiadać? 

Jak należy zachowywać się w bibliotece? 

 

 

3. "Co to za figle, co to za psoty, w tej bibliotece są niezłe kłopoty!" 
 

Posłuchajcie wierszyka "Kłopoty 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 ogromy Atlas ryb. 

https://www.youtube.com/watch?v=FbY8KvNyOR4
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk


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. 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 

Co zaczęły robić książki w bibliotece? 

Gdzie ukryła się Calineczka? 

Kogo szukał krasnal Hałabała? 

Dlaczego pani, która była w bibliotece nie mogła znaleźć książki, którą chciała 

wypożyczyć? 

Jak myślicie, czy książki dobrze się zachowały? 

 

4. Książki kochamy, książki lubimy, więc w bibliotekę się pobawimy:) 
 

Zaproście rodziców, rodzeństwo albo swoje pluszaki do zabawy w bibliotekę:) Wy 

zostaniecie bibliotekarzami:)  

W załączniku przesyłam napis "Biblioteka", który możecie umieścić na Waszej półce 

z książkami, kartę bibliotekarza (podpiszcie ją swoim imieniem) oraz karty 

czytelników (dla innych uczestników zabawy). Zachowujcie się tak jak w prawdziwej 

bibliotece:)  

Pamiętajcie, aby podczas wypożyczania, oglądania i oddawania książek 

porozumiewać się odpowiednim tonem głosu (najlepiej szeptem) oraz używać 

magicznych słów: proszę i dziękuję:) 

Udanej zabawy!!! 

 

5. "Biblioteczne kodowanie, to dopiero jest wyzwanie!" 
 

Zapraszam was do gry w kodowanie:) Spróbujcie każdy symbol umieścić w 

odpowiednim miejscu tabeli (w zależności od jego koloru i kształtu). 

 

https://view.genial.ly/5eb13a9afce0030d382654f0 

 

 

6. Kostką rzucam, w kości gram. Ile to oczek? Zaraz zgadnę sam! 

 

Otwórzcie plik "Gra w kości - książki". Jeśli macie taką możliwość wydrukujcie 

kostki. Zaproście do zabawy mamę lub tatę:) Rzucajcie na zmianę kostkami. 

Odczytajcie ilość wyrzuconych oczek zerkając na zakodowaną legendę. Zapisujcie 

swoje wyniki:) W ten sposób wyłonicie zwycięzcę:) 

 

 

7. Moja wymarzona biblioteka - wielkie projekty małego człowieka:)  

https://view.genial.ly/5eb13a9afce0030d382654f0


 

Zastanówcie się, jak wyglądałaby Wasza wymarzona biblioteka? W jakim kształcie 

byłyby pomieszczenia oraz regały z książkami? Jak wysokie by były? Jakie książki by 

się na nich znajdowały? Spróbujcie narysować taką Bibliotekę :) 

 

 

8. Wszystkie zadania wspaniale zrobiliście, więc na nagrody dziś zasłużyliście:) 

 

Bardzo dziękuję Wam za Waszą wspaniałą pracę w tym tygodniu :) W nagrodę 

otrzymujecie dyplom, który przesyłam w załączniku:) 

 

Mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę;) Zapraszam Was do obejrzenia dwóch 

krótkich bajeczek o bibliotece:) 

 

"Pomysłowy wnuczek" 

https://www.youtube.com/watch?v=6D08tHNz2Ms 

 

Świnka Peppa 

https://www.youtube.com/watch?v=6UVJZDmTipI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6D08tHNz2Ms
https://www.youtube.com/watch?v=6UVJZDmTipI

