
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

 

13.05.2020r ( środa) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Jesteśmy autorami”. 



1.„Rodzaje książek” – wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na 

rodzaj. 

 

Książki kucharskie 

 
Atlasy 

 



 

Albumy 

 
 

Przewodniki 

 



 

 

Słowniki 

 
Poradniki 

 

 



 

Książki dla dzieci  

 
 

Wiersze 

 
 

  

Książki mogą się różnić wyglądem, tematem, rodzajem, budową, sposobem 

zapisu czy przeznaczeniem.  



 

2 „Dla kogo?” – budowanie logicznych wypowiedzi.  

 

Obejrzyj zdjęcia książek powyżej, a następnie dokończ zdanie:  

Ta książka mogłaby być dla kogoś, kto lubi… 

 

3. Praca z książką. Praca z KPcz.4.str 6 – doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie. 

 

4. „Części książki”  
Odczytaj pierwszą literę w wyrazach lub cały wyraz jeśli potrafisz.  

autor 

okładka 

grzbiet 

ilustracja 

tytuł 

numer strony 

spis treści 
 

 

5. „Budowa książki”  

 

Spróbuj przykleić karteczki w odpowiednich miejscach książki lub wskazać 

gdzie w książce znajduje się: autor, okładka, grzbiet, ilustracja, tytuł, numer 

strony, spis treści. 
 



 

 

6. „Quiz”  

Odpowiedz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.  

 

–– Okładka to zewnętrzna część książki. 

–– Autor to osoba, która napisała książkę. 

–– Każda książka ma 5 stron. 

–– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora. 

–– Ilustracja to rysunek w książce. 

–– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe. 

–– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony. 

–– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach. 

–– Okładka jest w środku książki 

 

7. „Moja książka” – Praca z Kartą Pracy cz.4. str. 7b. 
 

8.  „Ilustracja” – praca plastyczna. 

Stwórz ilustrację do swojej książki z wykorzystaniem dowolnej techniki, np. 

farb, pasteli, kredek, mazaków, wyklejanek.  

 

Prace proszę przesłać na adres: grupazajaczkips24@onet.pl 
 

9.  „Dlaczego lubimy książki?” 
Odpowiedz na pytania:   

Lubisz, kiedy ktoś czyta ci  książki?  

Jakie są twoje ulubione?  

 

 

 

 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia 

Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 


