
 

Tematyka: „Tajemnice książek” 

 

1. „Rozwiązujemy  zagadki”: 

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści.     (książka) 

Wspaniale! A w książkach ukryli się różni bohaterowie. Spróbujcie odgadnąć, o kim mowa? 

Jakie imiona mają 

braciszek i siostrzyczka, 

którzy w lesie spotykają  

chatkę zrobioną z pierniczka. (Jaś i Małgosia) 

 

Bardzo wiele przygód 

miała drewniana chłopczyna 

zanim z ojcem się spotkała 

W brzuchu u rekina.     (Pinokio) 

 

Jaka to dziewczynka 

ma roboty wiele,      

a na pięknym balu         

gubi pantofelek.  (Kopciuszek) 

 

Każda królewna, 

a tym bardziej ona,       

uważać powinna 

na wrzeciona.   (Śpiąca Królewna) 

 



Łatwo mnie poznacie, 

gdy bajkę wspomnicie.   

Chodziłem tam w butach  

Miałem lżejsze życie.   (Kot w butach) 

 

Tylko cal wysokości miała ta 

dzieweczka, dlatego też jej imię 

brzmiało…………    (Calineczka) 

 

2. ,, Zasady korzystania z książek” – zapoznajmy się z ważnymi zasadami: 

 prezentacja multimedialna: 

https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-

multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/ 

 

3. Piosenka ,, Czytaj z misiem” – zachęcamy do wysłuchania i pośpiewania piosenki np. 

przed czytaniem książeczek do czego bardzo z Misiem Śnieżko zachęcamy 

:https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/
https://przedszkolankowo.pl/2017/02/12/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna/zasady-korzystania-z-ksiazek-prezentacja-multimedialna-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI


2. Słuchanie i nauka  wiersza:  T.Kubiaka: „Ja jestem książka” 

 

 

Ja jestem książka, twój przyjaciel szczery. 

Na moich kartkach rysunki, litery. 

Na mych rysunkach ptaki, pola, rzeki, 

Kwiaty sprzed domu i księżyc daleki.[...] 

Ja jestem książka twój przyjaciel mądry 

Ja cię prowadzę przez morza i lądy. 

Wędruję z tobą w świat, krajem wzdłuż Wisły, 

Lasem zielonym i polem złocistym. 

Uczę cię szukać na stawie łabędzi. 

Pod świerkiem szyszek, pod dębem żołędzi. 

 

 

 

4. „Moja ulubiona książeczka” – poproś rodziców o przeczytanie ulubionych książeczek 

dzieci. Opowiedz, dlaczego je lubisz? 

Narysuj obrazek do ulubionej książeczki.  

Poukładaj swoje książki na półeczce. 



5. „Jak powstaje książka”- poprozmawiaj z rodzicami o tym w jaki powstaje ksiażka? 

 
 

 

 



6.Zastanówcie się wspólnie jakie zalety mają  książki?, 

Przykłady: 

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. 

Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych. 

Książka rozwija myślenie. 

Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni. 

Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o 

tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej. 

Książka skłania do namysłu nad tym, co słuszne a co nie, co dobre, a co złe. 

7. Oglądanie książek – objaśnienie budowy książki. 

Zobaczcie jakie mogą być książki: grube, cienkie, duże, małe, w twardej oprawie lub 

miękkiej. Mimo iż różnią się między sobą, wszystkie zawierają te same elementy. Omówienie 

przez rodzica planszy przedstawiającej budowę książki z równoczesnym pokazem na modelu. 

  

 

Odszukiwanie i porównywanie wszystkich elementów książki: obwoluty, okładki, karty 

tytułowej, części głównej (tekstowej), spisu treści. Zwrócenie uwagi na wielkość książek 

(format), objętość, czy jest szyta, czy klejona. Określanie roli poszczególnych elementów 

książki dla czytelnika i dla samej książki. Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy 

tymi elementami w różnych książkach. 

 

 



 

8. „Co nie pasuje?” – wyszukiwanie prawdziwych informacji o książce. 

 

Okładka 

- może być sztywna lub miękka, 

- występuje w środku książki, 

- chroni książkę przed zniszczeniem, 

- podzielona jest na rozdziały, 

Karta tytułowa 

- zawiera informacje o autorze i ilustratorze, 

- chroni książkę przed zniszczeniem, 

- podaje podstawowe informacje o książce 

- zawiera całą treść książki, 

Spis treści 

- występuje przeważnie na końcu książki, 

- stanowi główną część książki, 

- informuje o rozdziałach książki 

- zawiera ilustracje do książki. 

 

9. Zabawy ruchowe do rozpoznanych baśni: 

- odszukiwanie po śladach Jasia i Małgosi, 

- rozpoznawanie po dotyku, co ma w koszyczku Czerwony Kapturek, 

- budowanie wieży dla Śpiącej królewny, 

- poszukiwanie pantofelka Kopciuszka . 

 

 



Miłej zabawy  

 

 


