
Temat: „Książka moim przyjacielem” 

1. „Zagadka” – O czym będziemy mówić w tym tygodniu? Odpowiedzią będzie 

rozwiązanie zagadki. 

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka 

Często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

Wierszyków, bajek i opowieści. 

(książka) 

 

2. „Oglądamy książki”- poznajemy budowę książki.  

Gdy widzimy książkę, najczęściej zwracamy uwagę na okładkę, oglądamy 

ilustracje, wertujemy treść książki. Dziś przyjrzymy się dokładniej 

poszczególnym elementom tworzącym książkę, nauczymy się je nazywać.       

W swoim domu, na pewno macie dużo książek, które są grube, cienkie, duże, 

małe, w twardej i miękkiej oprawie. Mimo, iż różnią się między sobą, zawierają 

te same elementy. Proszę, aby każdy z was wziął do ręki wybraną przez siebie 

książkę. Nazywamy poszczególne części książki:  

a) OKŁADKA – najważniejsza część oprawy książkowej. Może być miękka 

lub twarda. Przyciąga wzrok czytelnika, znajduje się na niej tytuł, imię         

i nazwisko autora oraz znak wydawnictwa. Towarzyszy jej głównie barwna 

ilustracja. Projektowaniem okładki zajmuje się GRAFIK 

b) OBWOLUTA – papierowa ochrona książki, pełniąca funkcję ozdobną. 

c) WYKLEJKA-  dla książki jest tym, czym podszewka dla płaszcza – 

niezbędna. Łączy trzon książki z okładką w oprawie twardej. Często bywa 

też wewnętrzną dekoracją ścianek okładki. 

d) KARTA TYTUŁOWA – zawiera imię i nazwisko autora, tytuł książki, 

imię i nazwisko ilustratora, miejsce wydania książki, wydawcę i rok 

wydania. 

e) SPIS TREŚCI – może znajdować się na początku lub na końcu książki, 

służy do szybkiego odnalezienia poszukiwanych fragmentów tekstu: 

wierszy, opowiadań, rozdziałów. 

f) KAPITAŁKA – wzmacnia grzbiet książki, zakrywa przestrzeń między 

trzonem książki a grzbietem okładki. 

 

 

 

 

 



 

 

3. „Jesteśmy bohaterami z bajek”- zabawa ruchowa. 

Rodzic wypowiada nazwę postaci z bajki (np. smok wawelski, Kot w butach, 

krasnoludek, wilk), a zadaniem dziecka jest zaprezentować tę postać ruchem, 

mimiką. 

4. „Moja okładka”- praca plastyczna. Malowanie farbami  lub kolorowanie 

zaprojektowanej przez dziecko okładki do ulubionej książki. 

 

 



5. „Pokoloruj i policz książki” – karta pracy 
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