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Witajcie  kochani dziś  kolejny dzień naszej  przygody z  książeczkami.  Na początek

opowiedzcie czy wiecie jak powinniśmy obchodzić się z książkami. 

Czy można zaginać kartki? Czy można czytać książki kiedy jemy obiad? Czy można

rysować po książkach?

Poszukajcie w domowej biblioteczce książek, które są nieco zniszczone.  Pomyślcie

proszę jak można je naprawić?

Chciałabym abyście  zapamiętali,  że,   z  książkami należy obchodzić  się  delikatnie.

Trzeba uważać, by ich nie poplamić i nie zaginać stron, ostrożnie odwracać strony, by ich

nie porwać. Po obejrzeniu należy książkę odłożyć na miejsce. 

Kłopoty w bibliotece – słuchanie wiersza M. Przewoźniaka

A teraz posłuchajcie wierszyka, w którym występują znane wam postacie. Słuchajcie 

uważnie proszę. Zapamiętajcie nazwę: 

BIBLIOTEKA



Proszę przeczytać dziecku wierszyk i porozmawiać z nim na jego temat

Kłopoty w bibliotece
Marcin Przewoźniak

Książkom w pewnej bibliotece 

nudziło się tak dalece,

że ni z tego, ni z owego

zaczęły grać w chowanego.

„Calineczka” się schowała 

za ogromny atlas ryb.

Szuka krasnal Hałabała,

gdzie się przed nim Plastuś skrył? 

Tak się wszystkie wymieszały,

że ta pani w bluzce w prążki

chodzi tutaj już dzień cały,

nie znajdując żadnej książki.

Czy pamiętacie co to za miejsce biblioteka? Proszę powiedzcie czy wiecie czym różni

się księgarnia od biblioteki? 

Na  pewno  pamiętacie,  że  w  księgarni  kupujemy  nowe  książki,  a  w  bibliotece

wypożyczamy, a po przeczytaniu oddajemy.

W bibliotece  ważny  jest  porządek  ponieważ  pani  bibliotekarka  musi  szybko  móc

znaleźć  potrzebną  książkę.  Czy  pamiętacie   jak  nazywały  się  postacie  z  bajek,  które

wystąpiły w wierszu. 



Zestaw ćwiczeń ruchowych

A teraz troszkę poćwiczymy i poruszamy się. Potrzebny będzie wam nietypowy 

przyrząd gimnastyczny KSIĄŻKA.

Proszę przygotować  książkę i pomóc dziecku w wykonywaniu ćwiczeń.

– „Tajemnicza książka” – kładziemy książkę na głowie i próbujcie  utrzymać ją w tej 

pozycji, wykonujcie polecenia  obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy itp.

– „W księgarni” – kładziemy się na podłodze, leżymy na bokach z podkurczonymi nogami.

Na hasło: Książki się otwierają kładziecie się na plecach wyciągają na boki wyprostowane

ręce i nogi. Na  hasło:  Książki  się  zamykają  powracajcie  do  pozycji  wyjściowej.   Na

hasło:Książki stajecie na półce przechodzą do stania na baczność.

 „Krasnoludki” – zabawa ruchowa. Chodzicie po podłodze Na hasło:

Małe krasnoludki -  wykonujecie siad podparty, chwytacie się za pięty i poruszacie  się po 

podłodze.

 Na hasło: Duże krasnoludki wspinacie się na palce i maszerujecie po obwodzie koła. 

Na hasło: Szybkie krasnoludki biegajcie po obwodzie koła. 

To koniec  tygodnia i naszej przygody w krainie książek. Ale mam nadzieję, że wy

codziennie będziecie sięgać po książki. Myślę, że polubiliście czytanie. Książki i czytanie

mają bardzo duże znaczenie dla dzieci i dorosłych, dzięki czytaniu możemy dowiedzieć się

więcej i poznawać lepiej świat .


