
Dzień dobry kochani! 

Wczoraj poznaliście etapy powstawania papieru. 

Dzisiaj dowiecie się jak powstaje książka. 

 

 Etapy powstawania książki: 

 

 

 
Autor, który ma pomysł na napisanie książki, siada przy biurku i 

przelewa swoje myśli na papier. Obecnie coraz częściej od razu pisze 

od razu na komputerze lub laptopie.  

Kiedy książka jest gotowa, idzie do wydawnictwa.  



 
Wydawca po przyjęciu książki zleca wykonanie ilustracji i projektu 

okładki. Zajmuje się tym ILUSTRATOR. 

 

 
Złożona książka wysyłana jest do drukarni. Tam maszyny drukarskie 

powielają ją na papierze w tysiącach egzemplarzy.  

 



 
Osobno drukuje się zawartość książki i osobno okładki.  Specjalna 

maszyna introligatorska łączy je w całość i w ten sposób powstaje 

książka w takim kształcie, jakim ją znamy.  

 

 
Gotowy nakład książki trafia do wydawcy, a następnie do hurtowni. 

Hurtownia sprzedaje książki księgarniom.  

Księgarnie zaś Twoim rodzicom   

 



 
Książki trafiają również do biblioteki.  

Książki z biblioteki można wypożyczyć. 

Jak już wszystko wróci do normy, wybierzemy się na wycieczkę do 

Biblioteki   

 

 Piosenka ,,Książki, kto książki czyta..” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

 

Zapraszamy do posłuchania piosenki.  

Można potańczyć w rytm muzyki.  

 

 A teraz wybierz swoją ulubioną książkę i poproś mamę lub tatę o jej 

przeczytanie   

Może zechcesz się podzielić z innymi dziećmi zbiorem Twoich książek? 

Jeśli tak, czekamy na zdjęcia  

 

 Zagadki:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


KSIĄŻKA 

Chodź nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz . 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści , 

wierszyków, bajek i opowieści. 

 

BIBLIOTEKARKA 

Kto ma na półkach książek bez liku 

i dba o książki i czytelników? 

 

PISARZ 

Pisze książki i wierszyki 

Bajki, baśnie i legendy. 

Swoje myśli nam napisze 

Byśmy w książce je znaleźli. 

 

WYDAWCA 

W jego pracy są maszyny, 

Które kartki łączą w całośd 

By powstała kolorowa 

Książka nasza, ta jedyna. 

 

ILUSTRATOR 

Ma komputer, ma też kredki 



Kreśli kropki, kółka kreski 

I rysuje nam wspaniałe 

Krasnoludki duże, małe 

Które w książce oglądamy. 

 

Dzisiaj to już wszystko. 

Do usłyszenia jutro. 

Wasze panie  


