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Temat: Dbam o książki. 

  Zapraszam do przeczytania wiersza Książki. 
 

B. Forma Książki 
 
Gwar i hałas dziś od rana, 
rzecz się stała niesłychana. 
Sklep z książkami moi mili 
puchacz z sową otworzyli.  

W książkach mądrość, 
w książkach wiedza,  
więc księgarnię czas odwiedzać.  
Co dzień w każdej wolnej chwili 
dużo czytać moi mili. 
 
Książki piękne, kolorowe,  
historyczne, przygodowe. 
W każdej nowe opowieści, 
wszystkich w głowie nie pomieścisz. 
 
Do nas, do nas zapraszamy, 
moc ciekawych książek mamy. 
Dla tych dużych i tych małych, 
zbiór powieści doskonałych. 
 

 
Pytania związane z tekstem utworu: 
- Jak nazywa się sklep, w którym sprzedaje się książki? 
(wyjaśniamy różnicę między księgarnią a biblioteką) 
- Dlaczego ludzie czytają książki? 
 

  Zabawa ruchowa Książki. 
 

Dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Leży na boku. Na hasło "książki się 
otwierają", przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i 
nogi. Na hasło "książki się zamykają", powraca do pozycji wyjściowej. Leżenie na 
boku, nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzi do stania na baczność. 

 

 

KSIĘGARNIA 
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  O co książka prosi. 

 

                                                           Gdy mnie czytasz 

                                                        Nie wyrywasz mi kartek 

                                                   Nie zaginasz rogów 

                                                      Nie plamisz mi kartek 

 

 
 

 

 

 

  Ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne wierszyk: „Gimnastyka”: 

 
Rodzic mówi wierszyk a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu stojąc 
przed lustrem. 

  

Na początku jest rozgrzewka, 

Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, 

W lewo, w prawo. 

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, pięknie kółka 
wykonuje. 

 

 

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą, 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 

Każdy dotknie i wyczuje… 

Może uda się ta sztuczka. 

Trzeba uczyć samouczka. 

 

Jestem zadowolona  
 

Gdy mnie czytasz 
                                                   

Nie wyrywasz mi kartek 
                                                 

Nie zaginasz rogów 
                                                 

Nie plamisz minie 
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  Praca z obrazkiem. 

Policz książki i wskaż właściwą liczbę kropek.   
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  Praca plastyczna Zakładka 

 
 
 
Potrzebne będą: 

 arkusze kolorowego papieru 
z bloku technicznego, 

 linijka i ołówek, 
 nożyczki, 
 klej.  

 

 

 

Na białej kartce papieru narysuj szablon, którego użyjesz potem do stworzenia 
różnokolorowych zakładek. W tym celu, za pomocą linijki i ołówka, narysuj 3 
kwadraty o boku równym 7 centymetrów - w taki sposób, jak na górnym zdjęciu. W 
dwóch z nich zaznacz przekątne, a następnie zakreskuj dwa wskazane na zdjęciu 
trójkąty. Nasz szablon to ta część, której nie zamalowano. Jeśli masz już 
przygotowany szablon, to przenieś go na kolorowe arkusze papieru i wytnij tyle 
szablonów, ile zakładek chcesz stworzyć. Zagnij "rogi" w postaci trójkątów do 
wnętrza zakładki, jak na zdjęciu nr 2. Jedną stronę posmaruj klejem i połącz trójkąty 
ze sobą. Ozdabiamy według własnego pomysłu. 

 

 


