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6.05.2020 r. [środa]   GRUPA  2      POZDRAWIAM  !!!!  

TEMAT:  KTO  JEST  POTRZEBNY, ABY  POWSTAŁA  KSIĄŻKA? 

• „Jaki to zawód” – zabawa dydaktyczna. 

Zadaniem dziecka jest pokazać  zawód, nie używając słów. Zawody do pokazania: malarz, 

kierowca, fotograf, piekarz, rolnik, fryzjer. 

    

 

                 

• „Kto jest potrzebny, aby powstała książka?” – rozmowa na temat procesu powstania 

książki na podstawie doświadczeń dziecka i fragmentów książki Zofii Staneckiej  

Basia w bibliotece.” 

W bibliotece   Zofia Stanecka  

(…) Cieszę się, że przyszliście do naszej biblioteki. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się 

bawić. – Bibliotekarka uśmiechnęła się miło. – Już za chwilę przyjdzie autorka, ale najpierw 

chciałam was o coś zapytać. Kto z was wie, gdzie pracuje pisarz?  

– W bibliotece! – zawołała Basia.  

– W pisarni! – przekrzyczeli ją Olaf z Karolem.  

– Oj tak, przydałoby się, żeby istniały takie miejsca jak pisarnie – powiedział ktoś rozbawio-

nym głosem.  Basia odwróciła głowę. W progu sali stała pani z plakatu.  

Na głowie miała masę loczków i uginała się pod ciężarem wielkiej, wypchanej czymś torby.  
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– Mam na imię Róża – powiedziała, gdy dotaszczyła torbę pod tablicę. – Zajmuję się pisaniem 

oraz ilustrowaniem książek. Ilustruję w domu, a piszę wszędzie tam, gdzie mogę usiąść z 

laptopem i pomyśleć. Bo w pracy autora myślenie jest bardzo ważne. Myślenie i coś jeszcze. 

Coś, co sprawia, że można tworzyć nowe opowieści, rysować i marzyć… To coś nazywa się… 

- Czekolada! – zawołała Basia. Mama nigdy nie siada do pracy bez czekolady. 

– Czekolada rzeczywiście bywa pomocna w myśleniu, ale chodziło mi o coś innego.  

O supermoc, z której korzysta każdy pisarz lub ilustrator, gdy tworzy książki.  

Moc na literę „w”.  

– Wrotki! – ucieszył się Karol.  

– Wy – ob… – podpowiedziała autorka (…) 

• Proszę zadać  zadaje pytania: Co miała na myśli autorka? (wyobraźnia) Dlaczego pisarce 

potrzebna jest w pracy wyobraźnia? Czym jeszcze, oprócz pisania, zajmowała się autorka,  

z którą spotkały się dzieci? Kto jeszcze jest potrzebny, aby powstała książka? Dziecko podaje 

swobodne odpowiedzi. R. nakierowuje je tak, aby powstał opis zawodów: grafika, redaktora, 

drukarza. 

• Zachęcam do wspólnego obejrzenia filmu You Tube „Jak powstaje książka” film stworzony 

na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry [czas 6:04] 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=186s 

• Zabawa rytmiczna „Wysoko, nisko” 

 Podkład muzyczny do zabawy Wysoko, nisko. 

Dzieci porusz się w rytm muzyki. Na komendę: Wysoko, zatrzymuje się i wznosi ramiona  

w górę. Na komendę: Nisko, porusza się w pozycji na czworakach. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

• Taniec z chustami.  

Dziecko ma chustę/wstążkę/pasek bibuły. Maszeruje w rytm utworu Bolero, Maurice’a 

Ravela.  R. i pokazuje dziecku, jak ma poruszać chustą. Po chwili następuje zmiana 

 i  dziecko  zajmują miejsce R.  

Bolero-RAVEL     https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

•„Nasza historia” – wspólne układanie opowiadania.  

Dziecko siedzi na dywanie. R. zaczyna opowiadać historię: Dawno, dawno temu, za górami, 

za lasami żyła sobie piękna księżniczka. Dziecko  kontynuuje opowiadanie według swojego 

pomysłu. R. wspiera dziecko, podsuwa pomysły i zachęca je do samodzielnego wymyślania 

dalszej części. R. kończy opowiadanie. 

• „Moja książka” – praca plastyczna, dziecko rysuje / maluje ilustrację do na okładkę 

wspólnie ułożonego opowiadania „ Nasza historia” lub ulubionej książki. 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI
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 • Powiedz, z jakich baśni pochodzą ci bohaterowie. Połącz postacie z odpowiednimi 

przedmiotami. 

 

 

 

• Otocz pętlą właściwy cień Kota w butach. 

 



4 
 

• KP2.31 . Ile sylab ma słowo książka? Nazwa którego elementu ma tyle samo sylab? 

Pokoloruj ten obrazek.  

 

 


