
 Temat dnia to: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? 

 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 32 (wg K. Wlaźnik):  

- „Wąską ścieżką” – rodzic rozkłada skakankę/sznurek, a dziecko musi przejść po 

niej noga za nogą. 

 - „Dzieci i pszczoła” – dzieci biegają swobodnie po pokoju i udają, że zbierają 

kwiatki. Na odgłos bzyczenia pszczoły uciekają do domku (w wyznaczone 

miejsce). Gdy pszczoła odleci, wracają do zbierania kwiatów. 

2. „Rodzaje książek” – wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na rodzaj. 

Rodzic układa na podłodze stos książek (różne rodzaje i tematyka, np. książki 

kucharskie, atlasy, albumy, przewodniki, słowniki, książki dla dzieci z obrazkami, 

bez obrazków, wiersze, proza) – jedna na drugiej, tak by nie było widać okładek. 

Dziecko bierze kolejne książki i opisuje. Rodzic może zadawać pytania 

pomocnicze: jak wygląda wybrana przez nie książka: Co ma na okładce? Jaki ma 

tytuł? (Jeśli dziecko potrafi go przeczytać). Co zawiera w środku? O czym jest? 

Następnie rodzic wyjaśnia, że książki mogą się różnić wyglądem, tematem, 

rodzajem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczeniem.  

3. Praca z KP4.6 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

wzrokowej, dekodowanie. 

4. „Części książki” – wprowadzenie słownictwa do czytania globalnego 

dotyczącego budowy książek. Rodzic prezentuje napisane poniżej wyrazy do 

czytania globalnego. Dzieci odczytują pierwszą literę, następnie rodzic czyta cały 

wyraz, a dziecko go powtarza. Jeśli dziecko potrafi samo czytać, to może 

samodzielnie odczytać całe wyrazy. 

Wyrazy do czytania globalnego: 

AUTOR 
OKŁADKA  
GRZBIET 



ILUSTRACJA  
TYTUŁ  

NUMER STRONY  
SPIS TREŚCI  

5. „Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych, doskonalenie 

logicznego myślenia. Rodzic czyta zdania na temat budowy książek, a dziecko 

mówi, czy są to zdania prawdziwe, czy fałszywe.  

Przykładowe zdania:  

– 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. 

6. „Książkę mam – tobie dam” – zabawa rytmiczna z elementami orientacyjno–

porządkowymi do utworu La Raspa.  

https://www.youtube.com/watch?v=edUxc_LaJ1E  

I. Dzieci idą w rytmie: nóżka, nóżka, stop.  

II. Dzieci podskakują.  

I. Dzieci rytmicznie idą na kolanach.  

https://www.youtube.com/watch?v=edUxc_LaJ1E


II. Dzieci podskakują.  

I. Dzieci rytmicznie idą do tyłu.  

II. Dzieci podskakują.  

I. Dzieci rytmicznie idą na kolanach i łokciach.  

II. Dzieci podskakują. 

7. „Moja książka” – praca z KP4.7b, doskonalenie twórczego myślenia i 

zdolności grafomotorycznych, przypomnienie rodzajów książek (kucharskie, 

przewodniki, dla dzieci, albumy, atlasy, słowniki itp.). Dzieci decydują, jaki rodzaj 

książki chciałyby stworzyć. 

8. Na koniec proponuję dwie zabawy: 

• Czytanie prostych książek złożonych z piktogramów i pojedynczych 

wyrazów. Ewentualnie stworzenie wspólnie książki z piktogramami wg 

pomysłu rodzica/dziecka.  

• „Pamięć” – zabawa doskonaląca pamięć. Rodzic rozkłada przed dzieckiem 

różne rodzaje książek (np. album, kucharska, słownik, przewodnik, bajka, 

powieść), następnie chowa jedną z książek i zadaje pytanie: Której książki 

brakuje? Można utrudniać zadanie, np. zamieniając kolejność ułożonych 

elementów. W razie trudności rodzic może podpowiadać: podać kolor 

okładki, grubość i wielkość książki. 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. 

Pozdrawiam i życzę miłej nauki Małgorzata 

Adamska 


