
Temat kompleksowy: Tajemnice książek 

Temat dnia: Jak powstaje książka 

Zagadka:  

Z niej w szkole i w domu, nauczysz się wiele. 

Szanuj ją i kochaj, jest twym przyjacielem. 

Ma okładkę kolorową, w środku kartki z obrazkami. 

Oraz bajki, które mama tobie czyta wieczorami. 

(Książka) 

 

Obwoluta – to papierowa ochrona książki, barwnie ilustrowana wizytówka książki.  

Wyklejka – to podwójna karta mocnego papieru przyklejona do pierwszej i ostatniej karty 

książki, łącząca je z okładką.  

Okładka – to zewnętrzne karty książki, między którymi mieszczą się strony. Okładka może 

być miękka lub twarda, 

Karta tytułowa – podaje najważniejsze informacje o książce : tytuł, imię i nazwisko autora, 

miejsce i rok wydania książki, wydawnictwo, ilustratora. 

Trzon książki -  to kartki tekstem, który często jest podzielony na rozdziały najczęściej 

ponumerowane. 

 



 



 

Zapraszamy również do obejrzenia filmu „Jak powstaje książka?” 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

 

Sprawdźcie, co już wiecie o powstawaniu książek i spróbujcie rozwiązać zagadki: 

 

 

Nietrudna to zagadka, 

Pierwsza karta książki to… (okładka) 

  

Każda książka, żeby była rozpoznana 

Musi być podpisana. 

Jak nazywają się słowa, 

W których się cała książka chowa? (tytuł) 

  

Jak się ten człowiek nazywa, 

Co na okładce swojej książki bywa? (autor) 

  

Często w książkach obrazki się chowają, 

A ludzie, co je malują - jak się nazywają? (ilustratorzy) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


Co wiemy o ludziach zajmujących się książkami? 

 

Autor to osoba, która napisała książkę.  

Autor ma pomysł i to, co wymyśli zapisuje  

w opowiadaniu, wierszu. 

 

 

 

 

Ilustrator to osoba, która robi ilustracje, czyli 

obrazki do książki. Projektuje też okładkę. 

 

 

 

 

Drukarz powiela (kopiuje) gotowe kartki 

książki w bardzo dużo egzemplarzach. 

 

 

 

 

Introligator skleja i przycina kartki książki 

w gotową książkę. Oprawia (wkłada) książkę 

w okładkę.  

 

 



 

Księgarz sprzedaje gotowe książki w sklepie, 

który nazywa się księgarnią. W księgarni można 

kupić bardzo dużo różnych książek z 

opowiadaniami, bajkami, wierszami, komiksy, itp. 

 

 

 

 

Bibliotekarz to osoba wypożyczająca książki  

w bibliotece. 

 

 

 

Książka to Twój przyjaciel, który zaprowadzi Cię do tajemniczych krain, z którym 

przeżyjesz niesamowite przygody, dzięki któremu zdobędziesz nowe wiadomości. 

Zatem dbaj o swojego przyjaciela! Zapraszamy do przeczytania wiersza pt. „Książki” 

Książki - Elżbieta Safarzyńska 

Szanuj książeczki czyś mały czyś duży 

One zabiorą cię w świat podróży 

Pokażą ci kraje obce, tajemne 

Skarby zdobędziesz na światło dzienne 

Zobaczysz smoki z trzema głowami 

Małego kota z wielkimi butami 

Małgosia Jasia dziś uratuje 

Piętaszek także ci podziękuje 

Róża do Księcia znów zagaduje 

Wiedźma do worka złoto zsypuje 

wśród fal się pluska Mała Syrenka 

wróżki pukają znów do okienka 



dbaj więc o książki, szanuj, doceniaj 

nie gnieć karteczek i nie wydzieraj 

podziel się wiedzą, radością i magią 

szanuj więc książki i im pomagaj. 

Pytania do wiersza: O czym był wiersz? Czego nie należy robić z książką? 

Zasady korzystania z książek: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAMIĘTAJCIE ZATEM DZIECI KOCHANE,  

ŻE KSIĄŻECZKI CHCĄ I LUBIĄ BYĆ SZANOWANE. 

 

 

 

 

 

 



 

Czas na ruch! Zapraszamy do skorzystania z propozycji zabaw ruchowych.  

Przygotujcie książki i.. zaczynamy! 

 

„Tajemnicza książka” każdy uczestnik zabawy otrzymuję książkę, którą kładzie na głowę. 

Stara się utrzymać ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń: obracamy się, 

tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu itp. Osoba, której książka spadła  

z głowy zastyga w bezruchu i kibicuje innym. Powtarzamy zabawę kilka razy. 

„W księgarni” – zajmujemy dowolne miejsce na podłodze. Uczestnicy kładą się na plecach. 

Na hasło:  „Książki się otwierają!” – uczestnicy zabawy przechodzą do leżenia na wznak  

i wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. „Książki się przewracają!” – uczestnicy 

klaszczą w dłonie (mówimy, ile stron ma książka i klaszczemy tyle razy w dłonie). „Książki 

spadają” – uczestnicy turlają się po podłodze. „Książki na półce!” –przechodzą do stania na 

baczność itp. 

„Układamy książki” – do zabawy potrzebne będzie kilka książek. Układamy książki  

w wyznaczonym miejscu. Ustawiamy się przed książkami, jeden za drugim. Pierwszy  

z uczestników bierze książkę i przekłada ją nad głową do drugiej osoby, tak długo aż dotrze 

do ostatniego uczestnika zabawy. Podajemy książki tak długo, aż wszystkie znajdą się po 

drugiej stronie pokoju. Możemy podawać je nad głową, pod nogami, przekładając ją bokiem 

itp.  

„Jaka to baśń?” –dzielimy się na zespoły, jeden zespół przedstawia drugiemu za pomocą 

gestów i ruchów postać z baśni. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi następuje zamiana ról.  

„Tor książkowy” – przygotowujmy książki, rozkładamy je na podłodze w pokoju. Następnie 

jeden z uczestników zamyka oczy (zasłania apaszką) i słucha poleceń drugiej osoby, jaki krok 

ma wykonać, by nie nadepnąć na książkę. Jeśli nadepnie na książkę wraca na start i zaczyna 

od nowa.  



Zapraszamy do rozwiązania łamigłówek!  

Pięciolatki –zajrzyjcie do książki nr 4 i wykonajcie karty pracy nr 5 i 6. Zapoznajcie się z 

obrazem graficznym litery F, f.  Spróbujcie odnaleźć jak najwięcej wyrazów na głoskę F. 

 



 

 

 



Odgadnij tytuły bajek przedstawionych za pomocą symboli i pierwszych liter. 

Narysuj symbol swojej ulubionej bajki: 

 

 

 

 

 



Znajdź różnicę: 

 

 

 



 

„Książka Ali” 

Wytnij i ułóż historyjkę obrazkową. Opowiedz ją mamie lub tacie. 

 

 

 



Zachęcamy do wysłuchania piosenki: 

„Witajcie w naszej bajce” – Akademia Pana Kleksa 

https://www.youtube.com/watch?v=ayIf2itL6e0 

 
Zajrzeliśmy do bajki Pana Kleksa, czas na naszą bajkę! Na pewno macie ulubioną bajkę. 

Jednak jesteśmy ciekawe, czy macie ulubioną książkę?  

Jeśli tak, to zapraszamy na „Książkowy (foto)bal przebierańców”.  

Zachęćcie dzieci do przebrania się za ich ulubioną książkową postać. Będzie nam miło, jeśli 

zrobicie zdjęcie i prześlecie je do nas drogą elektroniczną. Dzięki temu wszyscy będziemy 

mogli odgadywać za jaką książkową postać się przebraliście i co najważniejsze, którą lubicie 

najbardziej. To jak zaczynamy „FotoBal”? 

Zgadnijcie, jaką książkową postać lubi najbardziej Lisek Cyprysek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czekamy na Wasze zdjęcia! 

Na koniec polecamy bezpłatny zbiór opowiadań „Uśmiechnij się! W domu też jest fajnie” 

przygotowany specjalnie dla dzieci i rodziców, którzy mierzą się obecnie z izolacją i edukacją 

zdalną. Książeczka zawiera krótkie opowiadania i ćwiczenia kreatywne. 

https://dtwszkole.pl/wp-content/uploads/2020/05/usmiechnij-sie-w-domu-tez-

jest-fajnie-ksi%C4%85%C5%BCeczka-rethinking-education.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ayIf2itL6e0
https://dtwszkole.pl/wp-content/uploads/2020/05/usmiechnij-sie-w-domu-tez-jest-fajnie-ksi%C4%85%C5%BCeczka-rethinking-education.pdf
https://dtwszkole.pl/wp-content/uploads/2020/05/usmiechnij-sie-w-domu-tez-jest-fajnie-ksi%C4%85%C5%BCeczka-rethinking-education.pdf

