
Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu dzieci będą odkrywać tajemnice książek- dowiedzą się, 

jak powstaje papier i skąd się biorą  książki, co to jest : księgarnia i biblioteka, 

porozmawiamy o ulubionych książkach. Dzieci będą ćwiczyć umiejętność 

wypowiadania się na temat ulubionej książki. Oczywiście zrobimy wszystko 

tylko z Państwa pomocą.  

Życzymy dużo cierpliwości, spokoju i uśmiechu każdego dnia  

Temat kompleksowy: Tajemnice książek 

 

 ,,Co to jest?- rozwiązywanie zagadek tematycznych 

Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, 

Taki piękny, kolorowy, 

Będzie Ci potrzebna ona, 

Biała albo czerwona. 

Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, 

A potem możesz wyciąć każdą rzecz. (kartka papieru) 

 

Czyta ją mama, czyta ją tata, 

Często w obrazki jest bogata. 

Dużo liter na każdej stronie, 

Są historie o królu na tronie. 

Są też wiersze rymowane, 

najlepiej, gdy przez babcię czytane. (książka) 

 

Zanim zaczniesz czytać książkę, 

najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, 

patrzysz co jest z tyłu, co jest z przodu, 

czy jest tam rysunek samochodu? 

Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, 

To właśnie jest…. ? (okładka) 

 

 

 

 



 Jakie książki lubimy?- rozmowa na temat literatury dziecięcej 

 

Rodzic układa na środku dywanu/ stołu książki  

-omawia z dzieckiem tematykę książek 

-tłumaczy, że książki mogą zawierać krótkie opowiadania (pokazuje takie 

książki) 

-mogą opowiadać długą historię (również pokazuje) 

-mogą być pisane wierszem 

Dziecko mówi jakie książki lubi najbardziej. Przynosi swoje ulubione.  

-Dziecko może dokończyć zdanie: ,,Ta książka mnie zachwyca, ponieważ..”? 

 

 Słuchanie wiersza ,, 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 

książkowymi molami. 

 

PYTANIA DO TEKSTU:  

- O jakim przedmiocie był wiersz? 

-W kogo zamienia się dziewczynka, gdy czyta książki?  

-Kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami? 

-Co to znaczy czuć zachwyt? 

-Co to znaczy przeczytać coś ,,od deski do deski”? 

 

 ,,Książkowe mole”- zabawa z elementami liczenia 

Dziecko siedzi przy stole, na której znajduje się 7 książek. Rodzic recytuje 

wierszyk, po którym dziecko musi wziąć więcej lub mniej książek niż 5.: 

 



,,Zachwycamy się książkami, 

Jesteśmy książkowymi molami. 

Gdy poczytać długo masz chęć, 

Weź książek więcej / mniej niż pięć.” 

 

 

 

Brawo kochani! 

Na dzisiaj to już koniec. 

Możecie iść się pobawić. 

 

Ściskamy mocno, 

Wasze panie   

 

 

 

 

Jeśli ktoś z Was ma jeszcze siłę i ochotę, może sobie wybrać zadanie do 

wykonania   

 



 
I pokoloruj zwierzątka 



 
 



 



 


