
Czwartek 07.05.2020 r.

Witajcie Kochani!

Wiecie już jak powstaje książka. 
Dziś porozmawiamy o takim miejscu, 

gdzie można spotkać naprawdę dużo książek. 
Czy wiecie jak się nazywa takie miejsce?

Może pomoże Wam zagadka...

 Oto zagadka książkowa!
 Dziesięć liter ma to słowo,
 a na końcu jest w nim „teka”.
 Książka tam na Ciebie czeka,
 coraz inna, coraz nowa.

Czy wiecie już o jakie słowo chodzi? 

Tak! To biblioteka.

Policzcie, ile  sylab ma ten wyraz?
Spróbujcie ułożyć to słowo z liter alfabetu.

B I B L I O T E K A

a teraz spróbuj ułożyć to samo słowo  z  małych 
liter:

b i b l i o t e k a





Poprosimy Waszych rodziców, żeby przeczytali
Wam poniższy wierszyk. Posłuchajcie uważnie.

„BIBLIOTEKA”



Spróbujcie się zastanowić i odpowiedzieć:

• Co to jest biblioteka?  

Biblioteka, to miejsce, gdzie wypożyczamy książki.

• Czy byłeś kiedyś w bibliotece?  

• Jakie książki można znaleźć w bibliotece?  

W bibliotece można znaleźć książki dla dzieci i dla dorosłych.

• Jak należy zachowywać się w bibliotece ?  

W bibliotece zachowujemy się bardzo cicho.

• Co się stanie, jeśli nie oddamy książki na   
czas?

Będziemy musieli zapłacić karę.

• Co trzeba zrobić, żeby wypożyczyć swoją   
pierwsza książkę?

Trzeba założyć kartę biblioteczną.



Zobaczcie,  karty  biblioteczne  wyglądają
różnie. Każda biblioteka ma po prostu inną
kartę.

• Czy  jesteście  zapisani  do  biblioteki  i  macie
swoją kartę biblioteczną?



Zapraszamy Was teraz do obejrzenia filmiku, który
pokaże Wam co można robić w bibliotece.

Niestety  w  tej  chwili  nie  możemy  Was  zabrać  
na wycieczkę do biblioteki, ale zobaczcie jak wyglądała
taka wycieczka u innych przedszkolaków.

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM

Czy  wiesz  jak  nazywa się  osoba  pracująca  
w bibliotece?

To kolejne trudne słowo, taka osoba to 

B I B L I O T E K A R Z

b i b l i o t e k a r z

• Spróbuje ułożyć to słowo z liter alfabetu.

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM


Czy wiecie do czego służy czytelnia? 

Czytelnia to takie miejsce , gdzie można  na miejscu
obejrzeć   i  przeczytać  książkę.  Wcale  nie  musimy jej
wypożyczać do domu.

Dorośli  mogą  czytać  książki  na  ekranach
monitorów, dlatego czytelnia dla dorosłych różni się od
tej dla dzieci.



Obejrzycie  teraz  drugi  filmik.  Zwróćcie  uwagę,  jak
zachowali się chłopiec i Pani Bibliotekarka.

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

• Jak myślicie,  czy Pani bibliotekarka musi znać się
na książkach?

Tak  ,  macie  rację.  Dzieci  mają  różne  zainteresowania.  Aby
zachęcić dzieci do książeczek, Pani bibliotekarka musi je znać, aby
wiedzieć co dzieciom zaproponować. 

• Czy My w naszym mieście też mamy bibliotekę?

Oczywiście! Mamy ich wiele! Jest też taka największa, w której
znajduje się naprawdę dużo książek.

Ta  piękna,  ogromna  biblioteka  nosi  nazwę:   „MEDIATEKA  
800–lecia”. Byliśmy w niej jesienią na lekcji bibliotecznej.

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


Wiecie  już  sporo  na  temat  biblioteki  i  zawodu
bibliotekarza dlatego teraz zaprosimy was do książeczek.

• KP4.8b – doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie 
sprawności grafomotorycznej.

• KP4.9a – poszerzanie zdolności językowych. 

• KP4.9b – doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie 
sprawności grafomotorycznej, motoryki małej, 
spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
dzieci. 

• Praca z KP4.10b – doskonalenie spostrzegawczości, 
logicznego myślenia, umiejętności grafomotorycznych. 



ZADANIE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH:

ZALECENIA OD NAUCZYCIELA
WSPOMAGAJĄCEGO








