
 

 

TEMATYKA:  

1. TAJEMNICE KSIĄŻEK – 27-30 KWIETNIA 

Zapoznanie dzieci z wierszem „Mole książkowe” D. Niemiec 

 

Otwieram książkę, jedna chwilka i już jestem w innym świecie 

W wyobraźni staję się piękną królewną lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie. 

Każda książka roztacza przede mną świat niezwykły, wspaniały. 

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie, rozdział od deski do deski, czyli cały. 

Rodzice doskonale rozumieją mój zachwyt nad książkami,  

Bo tak jak ja są zwyczajnie molowymi książkami. 

 

- Rozmowa z dziećmi nt. wiersza, kto to jest „mol książkowy?” 

- Różne rodzaje książek, próba układania książek na półkach wg tematyki, np. bajki, 

podręczniki, atlasy itp. Przeliczanie książek na półkach - Karta pracy nr 32 

- Czego można użyć do zabawy w księżniczkę, a czego do zabawy w rycerza? –  

Karta pracy nr 30 

Praca plastyczna – narysuj okładkę mojej ulubionej książki lub postaci z ulubionej książki. 

Prace zachować, jak wrócimy do przedszkola to zrobimy wystawkę  

Zabawa relaksacyjno - ruchowa: maszerujemy z książką na głowie (ręce szeroko rozstawione 

na boki, plecy wyprostowane). Możemy liczyć kroki 

 

Wiersz „Jak powstaje książka?” 



 Magdalena Tokarczuk  

 
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…  

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. 

Co to jest biblioteka a co to jest księgarnia? Czym się różnią?. W miarę możliwości poproście 

rodzica , aby poszedł z Tobą na wycieczkę do biblioteki w odpowiednim czasie.  

Zabawa w rymowanki: zwracamy uwagę dzieci na występujące rymy w wierszu, np. powstają-

przemierzają. Dzieci mogą same podawać inne przykłady rymów 

 

Od drzewa do papieru 

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

 

Najlepszy i najtrwalszy papier powstaje z drewna. Gdy drzewa są już wysokie, drwal je ścina, a w 

zamian sadzi się nowe drzewa, tak, aby w lesie była równowaga. Pnie drzew zawozi się do fabryki 

papieru, czyli papierni. Tam specjalne maszyny zdejmują korę z drzew i rozdrabniają pozostały środek 

na drobne włókno, do którego dodawane są różne składniki ( barwnik) oraz makulaturę.  Z takiej 

masy robi się długie rolki papieru, które tnie się później na kartki odpowiedniej wielkości. Na 

powstałych kartkach można drukować książki, gazety i kartki do malowania. 



Globalne odczytanie słowa: PAPIER 

Dzieci mogą samodzielnie napisać ten wyraz po śladzie, 

Moja propozycja: lepienie liter z ciasta lub z plasteliny (robią wężyk, a następnie robią z niego  literki) 

 

Ile to sylab? 

Rodzice pokazują różne przedmioty znajdujące się w pokoju, dzieci podają ich nazwy i 

wyklaskują sylaby. Następnie wykonują samodzielnie zadanie – karta pracy 31 

 

Wyjście do ogrodu – uczymy się dalej ćwiczyć „pajaca”, naśladujemy lot motyla, 

biegamy, skaczemy jak żabki, obserwujemy kwitnące drzewa i kwiaty w ogrodzie 

- Ciekawe, czy w naszym kąciku przyrody coś się zmieniło? Może są już małe boćki, jak 

myślicie?      A cebula za oknem na pewno wypuściła szczypiory?  

Możemy pójść na spacer do parku lub do lasu z rodzicem, posłuchajcie śpiewu ptaków! 

 Nie zapominajcie o maseczkach! 

Zaśpiewajcie piosenkę – Maszeruje wiosna 

                                                                                                   Pozdrawiam Halina Surma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


