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8.05.2020 r. [piątek]      GRUPA  2          POZDRAWIAM  !!!!! 

Temat: IDZIEMY  DO  BIBLIOTEKI   

• „Bajkopisarz”– zabawa paluszkowa. R. recytuje rymowankę i wykonuje ruchy, które 

dziecko naśladują. 

Bajkopisarz      Zbigniew Dmitroca 

Pisarz bardzo lubi ciszę,                 Palcami obu rąk masują lekko płatki swoich uszu.  

Wtedy dobrze mu się pisze.         Na dywanie kreśli ręką wiodącą literopodobne wzorki.  

Teraz już nie skrobie piórem,       Palcami obu rąk „drapie” w podłogę.  

Tylko stuka w klawiaturę.             Stuka kolejno palcami obu rąk w podłogę. 

• „Z czym ci to się kojarzy?” – zabawa ze słowem.  

Rodzic pokazuje książkę i pyta : Z czym się kojarzy słowo „książka”? Dziecko odpowiada 

jednym słowem. Następnie R. zabiera książkę i pyta: Z czym ci się kojarzy słowo „pisarz”? 

• „Zasady zachowania się w bibliotece” – rozmowa na temat zasad panujących w bibliotece 

na podstawie doświadczeń dzieci i fragmentu opowiadania Basia i biblioteka.  

W bibliotece  

Zofia Stanecka  

W poniedziałek przed obiadem pani Marta zaprosiła grupę Basi do kręgu. – Jutro zaraz po 

śniadaniu pójdziemy do biblioteki – powiedziała.  

– La, la, la… – zanuciła radośnie Anielka.  

– Co tam będziemy robić? – spytał Kuba.  

– No właśnie, kto wie, co robi się w bibliotece? – odpowiedziała pani pytaniem.  

Basia wyciągnęła rękę do góry. Babcia Marianna już dawno temu, chyba z rok wcześniej, 

zapisała ją do biblioteki.  

– W bili… bliotece są książki! – zawołała. – Zabiera się je do domu, a potem oddaje.  

– Ja bym nie oddał – oświadczył Karol. – Jak oddasz, to bierzesz inną. I tak w kółko. Oddajesz 

i dostajesz, oddajesz i dostajesz…  

– Za darmo? – upewniła się Zuzia.  

– Tak, Zuziu. – Pani włączyła się do rozmowy. – Książki z biblioteki pożycza się, nie kupuje. 

Dzięki temu każdą z nich może przeczytać wiele osób.  

– O książki trzeba dbać – wygłosiła Basia. – Nie można do nich chować kanapek.  

Ani czytać w wannie. Tata kiedyś o tym zapomniał i książka wykąpała się razem z nim. Potem 

powiedział, że trzeba ją będzie odkupić.  

– W… bi… liotece… jest… cicho – szepnął Titi.  

Wszyscy spojrzeli na niego ze zdziwieniem, bo Titi rzadko coś mówił sam z siebie.  

Pani skinęła głową.  
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– W bibliotekach można pracować i czytać na miejscu. Trzeba zachować ciszę, żeby nie prze-

szkadzać innym. (…) 

• Proszę zadać pytania: Dokąd wybierają się dzieci? Co robi się w bibliotece, o czym 

powiedziała Basia? Czy za książki w bibliotece trzeba płacić? W jaki sposób trzeba dbać o 

książki? Jak trzeba się zachowywać w bibliotece? Dlaczego? Kto z was był kiedyś w 

bibliotece? Co wam się tam najbardziej podobało? 

•  „Ile zrobię kroków?” –  dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, kładzie ją sobie na gło-

wie i próbuje zrobić kilka kroków. Rodzic liczy, ile kroków udało  się zrobić, zanim książka spa-

dła.   • książki w twardej oprawie 

• Gdzie postawię tę książkę?” – segregowanie, praca z KP2.32.  

Dziecko siedzi na dywanie. R. mówi: Wiesz już, że w bibliotece można znaleźć wiele książek, 

wypożyczyć do domu, a następnie po określonym czasie trzeba je oddać. Jak myślisz, czy 

książki w bibliotece mają swoje miejsca? Czy są jakoś uporządkowane? Swobodna 

wypowiedź dziecka. R. nakierowuje odpowiedzi dziecka lub tłumaczy, że książki w bibliotece 

są posegregowane według tematyki, np. książki dla dzieci, książki naukowe,  

książki o budowlach, o samochodach, a także według nazwiska autora.  

Po rozmowie z R. dzieci wykonują zadanie z karty.  

• Proponuję wspólne: 

 - Obejrzenie filmu You Tube  Bajki dla dzieci – Rodzina TREFLIKÓW  

Sezon 4. Odc. 1. pt. WARTO  CZYTAĆ [czas 7:34] 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 

• Można również zrobić w własny papier. 

 http://manufakturapapieruczerpanego.pl/o-warsztatach/jak-zrobic-z-w-najprostszy-sposob-

papier-czerpany-z-makulatury/ 

Jak zrobić z w najprostszy sposób papier 

Potrzebne będą: 

 makulatura , tektura, nożyczki, skrobia ziemniaczana(krochmal na zimno), wałek kuchenny, 

 chłonny papier lub bawełniane ściereczki, miska, woda,  mikser lub melakser 

oraz suszone rośliny lub przedmioty do zdobienia papieru. 

• „Idziemy do biblioteki”- przy dogodnych warunkach można iść do najbliższej biblioteki 

publicznej. Zwrócić uwagę dziecka na osoby pracujące w bibliotece, jak wygląda ich praca, 

 po co przychodzi się do biblioteki, kto przychodzi do biblioteki, co trzeba zrobić, by 

wypożyczyć książkę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4
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•KP2.32. W bibliotece każda książka ma swoje miejsce. Pomóż Misi odłożyć książki na 

właściwe miejsce. Połącz linią każdą książkę z półką, na której powinna stać. Za każdym 

razem użyj kredki w innym kolorze. 
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• W bibliotece, pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 


