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WITAMY W PONIEDZIAŁEK! JAK WAM MINĄŁ WEEKEND? 

ODPOCZELIŚCIE? ZAPRASZAMY W TYM NOWYM TYGODNIU NA 

NOWY TEMAT TYGODNIA - KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM.  

 

 

Temat tygodnia: KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM 

Temat dnia: „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA” 

Cele zajęć: 

- zapoznanie z etapami powstawania książki 

- poznanie zawodów odpowiedzialnych za powstanie książki 

- kształtowanie myślenia i mowy 

                        - rozwijanie umiejętności kodowania 

                        - rozwijanie sprawności fizycznej 

Edukacja: językowa i ćwiczenia zapobiegające wadom postawy 

Zaczynamy... 

 

1. Zabawa na powitanie „A ram sam sam”. Pamiętacie naszą zabawę? Słuchamy i 

wykonujemy gesty początkowo wolno i coraz szybciej… 

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

2. Następnie powitamy nasze rączki: 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

Prawie każdy z nas lubi książki. Lubimy je czytać, oglądać ilustracje, a nawet czuć 

zapach kartek. Jednak powstanie książki wbrew pozorom wymaga czasu i pracy wielu 

ludzi, bez których ona by nie powstała. Dzisiaj poznamy etapy powstawania książek. 

https://www.youtube.com/watch?v=TyBoWfdvamY
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w


3. Posłuchajcie tekstu: 

„Jak powstaje książka?” Magdalena Tokarczyk 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają.                                                                                   

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek…                                                                                

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek.                                                          

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać.                                              

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać…                                       

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje,                                                                              

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje.                                                                           

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, 

sprawdzają…                                                                                                                               

Recenzent poprawki nanosi sprawnie, a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie.                                                             

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie.                                                                                        

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie                                                                             

W księgarni książkę możemy zakupić, a w bibliotece możemy ją wypożyczyć.                                                                              

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy. 

4. Zabawa ruchowa „Gdzie jest książka” (przygotujmy 2 książki: dla siebie i dla dziecka).                                                                                                                   

Dziecko trzyma książkę i kładzie ją we wskazane przez rodzica miejsce:                                                     

Książeczkę przed sobą mam!                                                                                                                                

Książeczkę za sobą mam!                                                                                                                                              

Teraz w prawej dłoni mam!                                                                                                                                               

W lewej ją trzymam!                                                                                                                                                    

Teraz z książeczką znikam! 

5. Zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnych „Jak powstaje książka” Po 

obejrzeniu porozmawiamy o zawodach związanych z powstawaniem książki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo0bSS0bNIs 

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&t=1s  

6. Dokończ zdania                                                                                                      

Osoba, która poprawia błędy w tekście to …………………………..                                        

Książki drukuje ………………………………                                                                           

Tekst książki pisze…………..                                                                                                           

Te ładne obrazki w książce maluje i rysuje …………………………….                                  

Wieczorem mama lub tata czyta mu książkę …………………………….                                                                                                                                            

Super!!! 

7. Powtórzmy i utrwalmy zawody związane z powstawaniem książki:      

• pisarz – autor, który pisze książkę, wymyśla tekst; kiedyś teksty pisano ręcznie, 

później na maszynie, a obecnie na komputerze 

https://www.youtube.com/watch?v=t6t-UsDrqB8&t=1s


 

• redaktor – pracuje w wydawnictwie, współpracuje z autorem, ilustratorem, 

poprawia tekst, przygotowuje go do druku 

• korektor – pracuje w wydawnictwie, weryfikuje poprawność ortograficzną, 

interpunkcyjną i stylistyczną. Poprawia drobne błędy, typu literówki 

 

• ilustrator, rysownik, grafik-osoba, która wykonuje ilustracje do książki 

 

• drukarz – pracuje w drukarni, osoba, która drukuje tekst wraz z obrazkami 



 

 

• introligator – osoba, która zszywa lub skleja kartki, wykonuje okładkę  

 

 

 

Teraz poznacie etapy powstawania papieru: zapraszamy na film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5-Op2xo1Y 

8. Zabawa ruchowa „Dzieci i drzewo” 

Dziecko łączy się w parę z rodzicem lub rodzeństwem, jedna osoba to drzewo i stoi 

nieruchomo a druga osoba biega, na hasło: ukryj się- kuca za swoim drzewem 

9. „Książka moim przyjacielem”- praca w książkach, s. 34 



 

 



10. Teraz przebieramy się w wygodny strój i zapraszam do ćwiczeń. Zaczniemy od 

piosenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

          https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

         https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

11. Na koniec zapraszamy Was do Tańca „Choccolate” 

https://www.facebook.com/154927424876594/videos/278187196238866 

 

 

Dziękujemy za dzisiejsze zajęcia. 

Do zobaczenia jutro! 

 

Pozdrawiamy serdecznie! 

Grażyna Poniewierska 

Arleta Cieślik 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.facebook.com/154927424876594/videos/278187196238866


 



 


