
06.05.2020 r. Jakie książki lubimy? 

 

Kochane dzieci !  Wczoraj dowiedzieliście się jak powstaje papier.           

A co powstaje z papieru ? 

Niech podpowiedzią będzie zagadka: 

Czyta ją mama, czyta i 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) 

 

Z pewnością świetnie Wam poszło odgadnięcie zagadki, więc już 

wiecie o czym dziś będziemy opowiadać – o Waszych ulubionych 

książkach i ich bohaterach.  

 

 

 

Gotowi na wyścigi z książką na głowie. Gotowi !? START 

Oczywiście książkę najlepiej zastąpić starymi zeszytami, bo podczas 

zabawy niejednokrotnie spadną Wam z głowy. Dlatego w tym 

przypadku bezpieczniej będzie użyć starych zeszytów… 

 

 

Zadanie 1: „Z książką na głowie”  



 

Mole książkowe Dominika 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. 

 

Proszę, odpowiedz na pytania: 

 

1. O jakim przedmiocie był wiersz ? 

2. W kogo zamienia się dziewczynka, czytając książkę ? 

3. Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki ? 

4. Kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami ? 

5. Co to znaczy czuć zachwyt ? 

6. Co to znaczy „przeczytać coś od deski do deski” ? 

Zadanie 2: „Mole książkowe” słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat 



7. Kto to jest „mol książkowy” ?  

 

 

 

 

 

 



W domu masz na pewno dużo ulubionych książek. A wiesz gdzie 

możesz je kupić lub wypożyczyć ? 

KSIĘGARNIA 

 



BIBLIOTEKA 

 
 

 

 

 

 



 

 

Nazwij postacie bajkowe i dopasuj do nich odpowiednie elementy. 

 

Zadanie 3: „Znam postacie z literatury dla dzieci”  



 

 

 

 

ZACHWYCAMY SIĘ KSIĄŻKAMI,  

JESTEŚMY KSIĄŻKOWYMI MOLAMI. 

GDY POCZYTAĆ DŁUGO MASZ CHĘĆ, 

WEŹ KSIĄŻEK TYLE CO CHŁOPIEC W NIEBIESKIEJ BLUZIE  ! 

ILE KSIĄŻEK PRZYNIESIESZ ? 

 

Jeśli masz już przy sobie tyle książek, ile chłopiec w niebieskiej bluzie, 

wybierz swoją ulubioną i przejdź do zadania numer 5. 

Zadanie 4: „Książkowe mole” zabawa z elementem liczenia 



 

 

Zaproś mamę lub tatę do wieczornego czytania wybranej przez Ciebie 

ulubionej książki. To będzie miło spędzony czas.  

 

 

 

Zadanie 5: „Bajka na dobranoc”-  poczytaj mi mamo 



 

Drodzy rodzice ! 

Warto - po przeczytaniu z dzieckiem wiersza, bajki czy opowiadania - 

porozmawiać z nim o treści poznanego utworu i zaangażować dziecko 

w dyskusję, wymianę opinii, zadawanie pytań i zagadek oraz każdą 

inną formę aktywności, która spowoduje u dziecka wzrost 

zainteresowania. 

 



Bajki i wierszyki są doskonałym materiałem do czytania dla dzieci. 

Głośne czytanie wierszyków i bajek to mile spędzony z dzieckiem czas, 

to strawa duchowa dla dziecka, powinno więc dostawać ją regularnie, 

podobnie jak posiłki. 

W głośnym czytaniu chodzi nie tylko o kolejną książkę, wierszyk, 

bajkę, ale o bycie z dzieckiem, o poświęcanie mu wyłącznej uwagi, tak 

by czuło się dla rodzica najważniejsze na świecie. 

Czytanie dziecku pomaga budować silną więź pomiędzy dorosłym                 

a dzieckiem. Ta więź stanie się niezmiernie ważna, gdy dziecko 

wkroczy w okres dojrzewania, kiedy to zaufanie wobec rodzica pozwoli 

mu uniknąć wielu złych decyzji. 

Ponadto zabawne, wpadające w ucho bajki pomagają pocieszyć dziecko 

w trudnych dla niego sytuacjach. 


