
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”! W tym tygodniu tematem 

przewodnim będą: „Książka moim przyjacielem” 
 

 
Propozycja zabaw i aktywności 15.04.2020 

 

1.Kochani Rodzice postaram się krótko przedstawić „Jak powstają książki” a Wy mi  

w tym pomożecie? Mogę liczyć na Waszą pomoc?  

 

Proszę przeczytajcie dziecku wiersz „Drukarz” W. Ścisłowskiego a następnie 

porozmawiajcie z dzieckiem o etapach powstawania książki ilustrowanego obrazkami. 

(Załącznik 1)  

 

" Drukarz" W. Ścisłowski 

 

Ile książek ukazuje się na świecie? 

Ile gazet i czasopism?- nie wiecie! 

Rzecz od Gutenberga się zaczyna, 

a dziś taki oto mamy finał: 

maszynopis wpierw oddają redaktorzy, 

później drobne czcionki trzeba złożyć, 

połykają czcionki tryby maszyn, 

skąd wychodzą strony książek naszych. 

Gdy ich później po księgarniach szukasz, 

nie zapomnij czym się trudni drukarz! 

Czasem oczy ze zmęczenia ma czerwone, 

Gdy śpisz sobie on na świeżą patrzy stronę- 

biały papier czarnych liter jest już pełen, 

więc pochyla się troskliwie nad swym dziełem 

i drukuje dalsze strony wciąż od nowa- 

i ten wiersz też dla ciebie wydrukował. 

 

Dla poszerzenia wiadomości o kolejności powstawania książki zachęcam do 

obejrzenia filmów edukacyjnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

https://www.youtube.com/watch?v=CpXYhuRQtY4 

https://www.youtube.com/watch?v=QpbNA2JlGZ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=CpXYhuRQtY4
https://www.youtube.com/watch?v=QpbNA2JlGZ0


2. Zapraszam Was do zabawy z elementem podskoku „Piłeczki”  (potrzebna Wam 

będzie piłka). 

Rodzicu powiedz dziecku, że będzie skakało jak piłeczki i pokaż, jak odbija się piłka. 

Dziecko stoi prosto, ma złączone nogi i ręce ułożone wzdłuż tułowia. Rodzic odbija 

piłkę – dziecko podskakuje. Zatrzymuje piłkę w dłoniach – dziecko stoi prosto. (Po 

serii skoków – odpoczynek). 

 

3. Mamusiu/ tatusiu jeśli masz ochotę porozmawiaj z dzieckiem na temat budowy 

książki wykorzystując ilustrację” Budowa książki” (Załącznik nr 2) 

 

4.Teraz zapraszam Was do ćwiczeń oddechowych pt. „Kartka” – próbujemy odwracać 

kartki w książce przy pomocy dmuchania - rozwijanie pojemności płuc. 

 

5.Po obiadku zapraszam  do zabawy w grafika, zadaniem dziecka jest wykonanie 

okładki do wybranej bajki lub baśni. 

 

 

Drogi Rodzicu dziękuję bardzo za pomoc a Rybkom 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 


