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„Jak powstaje książka?” 

Dzień dobry Przedszkolaki! 

Przed nami kolejny dzień przygód z książką. 

Czy macie może swoją ulubioną książeczkę? Jeśli tak, to może nam ją pokażecie?:) 

A teraz – zaczynamy! 

1. „Masażyk na dobry dzień” – Drodzy Rodzice, prosimy abyście przeczytali 

rymowankę, a Was kochane przedszkolaki zapraszamy na masażyk! 

 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 

 

2. „Jak powstaje książka?” – 

oglądanie prezentacji:  

Czy wiecie jak powstają książeczki 

znajdujące się na Waszych półeczkach? 

Obejrzyjcie ten filmik, a wszystkiego się 

dowiecie! 

Później spróbujcie odpowiedzieć na 

poniższe pytania: 

 

• Kto pisze książkę? (pisarz) 

• Gdzie z napisaną książką udaje się autor? (do wydawnictwa) 

• Co dzieje się w wydawnictwie? (książka jest sprawdzana i poprawiana) 

• Kto przygotowuje obrazki do książki? (ilustrator) 

• Gdzie trafia książka, by zostać wydrukowana? (do drukarni) 

• Gdzie trafia książka, kiedy jest już gotowa? (do księgarni i biblioteki) 

https://www.youtube.com/embed/ANmdNMlK6Gc?start=83&feature=oembed


Mamy nadzieję, że udało Wam się odpowiedzieć na pytania, a filmik Was zaciekawił 😊 

Teraz czas na odrobinę ruchu. Spróbujcie maszerować, skakać i biegać jak postaci z filmiku. 

Nie biegajcie za szybko i pamiętajcie, żeby zatrzymywać się na słowo STOP! 

 

3. „Walking, walking” – zabawa ruchowa do piosenki. 

 

4.  „Skąd wziąć książkę?” – zabawa dydaktyczna. 

 

• Pamiętacie już, skąd można wziąć książkę? (z księgarni lub biblioteki) 

 Spróbujcie podzielić te wyrazy na sylaby. Ile ich jest? 

• Co łączy te dwa miejsca? (książki, możliwość skorzystania z nich) 

• Co je od siebie odróżnia? (w bibliotece książki są za darmo, ale musimy je oddać; w 

księgarni kupujemy, płacimy za nie i dostajemy na własność) 

• Jak nazywają się osoby pracujące w tych miejscach? (bibliotekarz/bibliotekarka, 

księgarz)  

 

5. . 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĘGARNIA      BIBLIOTEKA 

https://www.youtube.com/embed/fPMjnlTEZwU?feature=oembed


6. „Książka” – zabawa z piosenką. Zapraszamy do zabawy! 

 

 
 

Na koniec, jeśli macie ochotę, spróbujcie wykonać poniższe karty pracy. 

Załączniki do druku znajdują się na końcu dokumentu. 

POWODZENIA! 

 

7. „Taka sama książka”, „Droga do księgarni” - karty pracy. 

   
 

Na dzisiaj to już wszystko😊 

Pięknego dnia Wam życzymy! 

Do szybkiego zobaczenia! 

 

https://www.youtube.com/embed/o-Yju0SAf_c?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


