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II tydzień 

• „Co to jest?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych. 

Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, taki piękny, kolorowy. Będzie ci potrzebna ona, najlepsza będzie 

biała, ale może być i czerwona. Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, a potem możesz 

wyciąć każdą narysowaną rzecz. (kartka papieru) 

 Czyta ją mama, czyta i tata często w obrazki jest bogata. Dużo liter na każdej stronie, są historie 

o królu na tronie. Są też wiersze rymowane, najlepiej, gdy przez babcię czytane. (książka) 

 Zanim zaczniesz czytać książkę, najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, patrzysz, co jest z tyłu, co jest 

z przodu, czy jest tam rysunek samochodu? Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, to właśnie jest… 

(okładka) 

• Zajęcia o emocjach – zachwyt, emocjonalny stosunek do książek. 

 – Mole książkowe – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

" Mole książkowe" Dominika Niemiec  

Otwieram książkę, jedna chwilka i już jestem w innym świecie. 

 W wyobraźni staję się piękną królewną lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie. 

 Każda książka roztacza przede mną świat niezwykły, wspaniały. 

 Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie, rozdział od deski do deski… czyli cały. 

 Rodzice doskonale rozumieją mój zachwyt nad książkami, 

 bo tak jak ja są zwyczajnie książkowymi molami. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat wiersza: O jakim przedmiocie był wiersz? W kogo zamienia się 

dziewczynka, czytając książkę? Jak czuje się dziewczynka, gdy czyta książki? Kto jeszcze razem z 

dziewczynką zachwyca się książkami? Co to znaczy czuć zachwyt? Co to znaczy „przeczytać coś od 

deski do deski”? Kto to jest „mol książkowy”? Czy lubicie czytać książki? Czy są takie książki, którymi 

jesteście zachwyceni? 

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

podstawie doświadczeń dzieci i fragmentów książki Zofii Staneckiej Basia i biblioteka. 

" 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 rozbawionym 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. – 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. Autorka roześmiała się. – 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 (…) 

 Rodzic 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? Dzieci podają swobodne odpowiedzi. Rodzic 

nakierowuje je tak, aby powstał opis zawodów: grafika, redaktora, drukarza. 

• „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. – W bibliotekach można 

pracować i czytać na miejscu. Trzeba zachować ciszę, żeby nie przeszkadzać innym. (…) 

 R. zadaje 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? 

• "Ale wstyd!" Dominika Niemiec 

 Dnia pewnego ciepłą zieloną wiosną mała Ania patrzyła, jak kwiatki rosną. 

 A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki, umieściła je na książce, na środku okładki. 

 Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła, 

 ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła. 

 Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania, 



 zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania. 

 Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą. Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą? 

 Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło, bo książce to pranie wcale nie posłużyło. 

 Ale wstyd! Mama, gdy zobaczyła poczynania swoich córek, 

 za zniszczenie książki dała im porządną burę. 

 Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci, a jedynie ktoś im tę książkę do czytania polecił.  

I mama z biblioteki ją wypożyczyła. A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była. 

 Ale wstyd! Przecież książki nawet pomazanej nie można wyrzucić. 

 Trzeba będzie ją do biblioteki jak należy zwrócić. 

 I wyjaśnić przyczynę jej stanu fatalnego, jej pogięcia i pomięcia, obrazka nieoczekiwanego. 

 I książkę odkupić lub zapłacić karę. Nikt się w takiej sytuacji nie czuje doskonale. 

 Ale wstyd! Szybko do biblioteki poszła z córkami mama.  

W bibliotece jak zwykle siedziała pani ta sama. 

 Przywitała wszystkich i już książkę ogląda. Badawczo się przygląda książce, dziewczynkom się 

przygląda.  

– I co żeście tutaj, łobuziaki, uczyniły? 

 – Przepraszamy, trochę żeśmy książkę uszkodziły. Ale wstyd! 

 – No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie. Zaraz wymyślę dla was jakieś zadanie. 

 Pomożecie mi poustawiać stos książek na półki, a wtedy wybaczymy wam te wyczyny, te bzdurki.  

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy. 

 – Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy. 

 A gdzie wstyd? Już minął, znikł!  

Po przeczytaniu wiersza R. zadaje dzieciom pytania: Czego dotyczył wiersz? Co stało się z książką? Kto 

ją zniszczył? Czy takie zachowanie było właściwe? Skąd dziewczynki miały książkę? Co musiały zrobić 

po tym, jak zniszczyły książkę? Co czuły dziewczynki, gdy oddawały książkę do biblioteki? Co musiały 

zrobić w bibliotece? Czy to, co czuły, minęło? Czy wy też kiedyś wstydziliście się z jakiegoś powodu? 

W jakiej to było sytuacji? Czy to było przyjemne uczucie? Jak czuliście się, gdy wstyd minął? 

• „Ilustracja” – praca plastyczna w dowolnej technice. Dzieci tworzą ilustrację do swojej książki z 

wykorzystaniem dowolnej techniki, np. farb, pasteli, kredek, mazaków, wyklejanek. Podpisują się na 

odwrocie kartki. • kartki, materiały plastyczne (farby, kredki, pastele, mazaki, wyklejanki itp.) 



 


