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Witajcie dzieciaki ! 

To już trzeci dzień naszej zdalnej przygody. Dzisiaj 

porozmawiamy sobie o bibliotece i pracy bibliotekarza oraz 

poruszymy bardzo ważny temat bezpieczeństwa dzieci w 

sieci. Temat dnia : „Z wizytą w bibliotece”. 

1. Dzień zaczniemy od rozruszania naszych kości. Czas na 

poranną gimnastykę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM 

 

2. Kochani zapraszam was na bajkę. Poproście rodziców o 

przeczytanie. Słuchajcie bardzo uważnie, ponieważ w 

tekście są ukryte pytania dla was  

Bajka o królewiczu i jego rodzinie 
 

          Kto bajeczki chce posłuchać, niech nadstawi dobrze 

ucha. Wygodnie więc siadajmy i początku bajeczki słuchajmy. 

Za górami, za lasami, stał olbrzymi zamek, a w nim mieszkał 

królewicz Zdzisio. Żył spokojnie wśród ciszy lasu, nie czuł 

wcale upływu czasu. Zdzisio dzień cały spędzał na dworze. 

Jego przyjaciółmi były leśne zwierzęta: dwie sarenki, cztery 

wiewiórki i tyle samo zajączków. Ile przyjaciół miał królewicz 
Zdzisio? Każde zwierzątko miało swój mały pokoik, a 

pośrodku była duża jadalnia, w której stał okrągły stół i 

dziesięć kwadratowych krzesełek. Zdzisio codziennie rano 

zbierał dla swych leśnych przyjaciół po dziesięć żołędzi, tyle 

https://www.youtube.com/watch?v=W8c6k4FGgHM


samo szyszek i o połowę mniej orzeszków niż szyszek. Ile 
przysmaków zbierał codziennie Zdzisio? Pewnego dnia 

królewicza odwiedziła rodzina z daleka. Składała się ona z 

następujących osób: księżna Hanna, książę Henryk, 

księżniczka Hiacynta i dwójka małych książąt Hieronim i 

Hyzio. Z ilu osób składała się rodzina, która odwiedziła 
Zdzisia? Rodzina postanowiła spędzić u Zdzisia pięć dni. 

Zaplanowali sobie, że pierwszego dnia będą bawić się ze 

Zdzisiem i jego zwierzętami, drugiego będą zwiedzać zamek, 

trzeciego dnia popływają w jeziorku obok zamku, czwartego 

będą puszczać latawce nad zamkiem, a piątego dnia zrobią 

wielką ucztę, na którą zaproszą mieszkańców królestwa. Jak 

postanowili tak też zrobili. Rankiem pierwszego dnia książę 

Henryk wyjął z karety pięć kolorowych szarf, trzy czerwone 

piłki i 2 długie szaliki. Ile przyborów do zabawy przygotował 
książę Henryk? Zaprosił do zabawy swoją całą swoją rodzinę 

oraz królewicza Zdzisia razem z jego przyjaciółmi dwiema 

sarenkami, czterema wiewiórkami i czterema zajączkami. Ilu 

było uczestników zabawy? Wszyscy bawili się cudownie do 

samego wieczora. Drugiego dnia wszyscy udali się na 

zwiedzanie zamku. Zdzisio pokazał rodzinie dwie komnaty 

położone na pierwszym piętrze, trzy położone na drugim 

piętrze i dwie na parterze. Ile komnat obejrzeli? Po 

wyczerpującym zwiedzaniu goście udali się na odpoczynek. 

Trzeci dzień wszyscy rozpoczęli ochoczo, gdyż mieli pływać 

w lśniącym od słońca jeziorze. Tym razem księżna wyjęła z 

karety stroje kąpielowe dla całej rodziny: czerwony był dla 

niej, niebieski dla męża, różowy dla księżniczki, Hieronim 

dostał fioletowy a dla Henia został zielony. Ile kostiumów 
kąpielowych wyjęła księżna? Kąpali się, pływali dzień cały. 

Następny dzień nastał, czwarty z kolei, konstruowanie 



latawców było dla chłopców marzeniem. Hieronim i Hyzio 

zabrali się pierwsi do zrobienia latawca. Latawiec braci miał 

najdłuższy ogon ze wszystkich. Miał cztery zielone kokardki, 

za nimi były 2 pomarańczowe wstążeczki, potem 6 żółtych 

tasiemek i biała niteczka. Z ilu elementów składał się ogon 
latawca? Latawiec latał wysoko, zachwycał każdego, aż wiatr 

zawiał tak mocno, że latawiec uciekł na drzewo. Nikt nie mógł 

go sięgnąć, każdy próbował. Wspinał się, skakał a efektu nie 

było. Nagle księżniczka Hiacynta znalazła drabinę, drabinę 

niewielką lecz bardzo potrzebną. Wdrapała się po niej na 

drzewo nieszczęsne i latawiec już trzymała w swojej prawej 

ręce. Jakież było szczęście książąt małych, że ich dzieło 

znalazło się całe. Wszyscy zadowoleni udali się do zamku, 

gdzie już wygodne łóżka czekały na nich. Ostatni dzień 

nadszedł odwiedzin rodziny. Królewicz Zdzisio urządził 

wieczerzę. Na stoły wniesiono: pieczone prosięta, duże 

smażone kaczki i dużo czekoladki. Najedli się wszyscy, 

śpiewali piosenki tańczyli oberki. Nadszedł czas pożegnania, 

królewicz Zdzisio choć smutno mu było, żegnał się 

z rodziną. Pomachał ręką na pożegnanie jak wsiadali do 

karety jego bliscy: księżna Hanna, książę Henryk, 

księżniczka Hiacynta i książęta: Hieronim i Hyzio. 

 

Nie było to łatwe zadanie, ale na pewno sobie poradziliście ;) 

 

3. Chciałam z wami porozmawiać o takim bardzo ciekawym 

miejscu, jakim jest biblioteka. Słyszał ktoś z was kiedyś 

to słowo?   



 
Zapraszam na krótki filmik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk 

 

Teraz już wiecie, że biblioteka to takie miejsce, w 

którym znajduje się bardzo dużo książek i można je 

wypożyczyć. Jak wygląda praca w bibliotece dowiecie 

się z tego nagrania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGc9h4TU3gc 

 

Kto z was wie jak nazywa się osoba, która pracuje w 

bibliotece? To bibliotekarz. 

 

A czy ktoś z was wie jak się nazywa nasza piotrkowska 

najnowsza biblioteka? To Mediateka, duma naszego 

miasta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk
https://www.youtube.com/watch?v=JGc9h4TU3gc


Książki są niezwykle ważne w naszym życiu. Dzięki nim 

jesteśmy coraz mądrzejsi. Zastanawialiście się kiedyś 

dlaczego warto czytać książki? 

 

 
 

 

Ale czy każdy z nas potrafi je odpowiednio traktować? 



 
Przedstawiam wam zasady dobrego czytelnika ;) 

 

 



Teraz mam do was prośbę. Tyle tu sobie naopowiadaliśmy o zasadach 

dbania o książki. Chciałabym, abyście stworzyli mały plakat- jedną 

zasadę dbania o książki. Pamiętajcie każdy pomysł jest dobry. 

Materiały do wykonania pracy dowolne, korzystamy z tego co mamy.  

Czekam na foteczkę waszej pracy. 

4. Zapraszam was po raz kolejny do wysłuchania piosenki pt. 

„Bajkowe marzenia”. Dzisiaj nauczymy się kolejnego fragmentu 

piosenki (zaznaczony na czerwono). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4 

 

„ Bajkowe marzenia” – piosenka 

 

1. Są bajki i baśnie, cudowny świat, 

gdzie żyją krasnale i wróżki. 

I czy masz pięć latek, czy dużo lat, 

to lubisz tak śnić do poduszki. 

 

Tam możesz być kim tylko chcesz, 

i spełnić swoje marzenia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje marzenia. 

 

2. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz, 

to w bajkach jest zawsze pogoda. 

I nawet gdy coś złego dzieje się, 

to zaraz ktoś uśmiech znów doda! 

 

Bajkowy świat, inny niż nasz, 

wszystko na dobre wciąż zmienia. 

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram, 

powiedzmy swoje życzenia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4


5. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat bezpieczeństwa w sieci.  

 

 
 

 

Nie mam tu na myśli sieci pająka ani sieci rybackiej tylko mowa 

o Internecie. Każdy z was w mniejszym lub większym stopniu 

korzysta z zasobów Internetu. To taka biblioteka zamknięta w 

łączu internetowym.  Niestety nie zawsze jest dla nas 

bezpieczna. Zapraszam was do obejrzenia kilku filmików na 

temat bezpieczeństwa w sieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s 

https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA 

 

Jak sami pewnie zauważyliście Internet to wspaniałe miejsce. 

Wystarczy przestrzegać kilku zasad i będzie dla was bezpieczny. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s
https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA


 

To bardzo ważne zasady, o których każdy z was musi pamiętać! 

6. Czas na „Bajkowe postacie”- zabawę z muzyką. Można tu 

wykorzystać naszą piosenkę tygodnia  „Bajkowe marzenia” 

(https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4). Podczas 

muzyki swobodnie tańczcie, w przerwie zamieniajcie się w 

postać z bajki: 

 

-Czerwony Kapturek zrywa kwiatki do koszyczka 

-wilk skrada się na palcach 

-Baba Jaga lata na miotle 

-Jaś i Małgosia idą przez las podskakując 

-kot w butach przeciąga się 

-dziewczynka z zapałkami trzęsie się z zimna 

 

7. „Z jakiej to bajki?” – dziecko porusza się w rytm słyszanej 

muzyki, na ciszę przystaje w bezruchu i wysłuchuje znany zwrot 

z bajki. Musi odgadnąć o jakiej bajce jest mowa. np.: 

-babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? 

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4


-ja nie jestem zwykłym kotem, zaraz się przekonasz o tym 

-na balu zgubiła pantofelek, a potem szczęścia spotkało ją wiele 

-uwolniona, zapluskała złocistym ogonem, rybaka uszczęśliwiła, 

lecz nie jego żonę 

-chłopiec i dziewczynka w lesie się zgubili, ale Babę Jagę łatwo 

przechytrzyli. 

 

Myślę, że już jesteście wystarczająco zmęczeni. Dziękuje wam za 

kolejny fascynujący dzień w Waszym towarzystwie. Na końcu 

zamieściłam karty pracy dla chętnych. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Ciocia Agata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia opracowane przez Agatę Sobala-wychowawcę grupy „0” z PS24 w 

Piotrkowie Trybunalskim. 
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