
W tym tygodniu poznamy tajemnice książek — porozmawiamy o naszych ulubionych 

książkach i bajeczkach. Dowiedziemy się, jak powstaje papier i skąd się biorą książki, co 

to są biblioteka i księgarnia. Miłej zabawy! 

 

Witam Was moje przedszkolaki. 

Zaczynamy       

1. Zabawa powitalna ze śpiewem                                                                                                                          

Wszyscy są, witam was,    

zaczynamy bo już czas.         

Jestem ja, jesteś ty,                                                                                                                 

raz, dwa, trzy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Posłuchajcie fragmentu opowiadania Zofii Staneckiej „Basia i biblioteka”-  

 rozmowa na temat zasad panujących w bibliotece. 

 

W poniedziałek przed obiadem pani Marta zaprosiła grupę Basi do kręgu. 

– Jutro zaraz po śniadaniu pójdziemy do biblioteki – powiedziała. 

– La, la, la…. – zanuciła 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 w bibliotece pożycza się, nie 

kupuje. Dzięki temu każdą z nich może przeczytać wiele osób. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


– W bibliotece można czytać i pracować na miejscu. Trzeba zachować ciszę, żeby nie 

przeszkadzać innym (…). 

 

Po wysłuchaniu opowiadania odpowiedzcie na pytania: 

– 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 zachowywać się w bibliotece ? Dlaczego? 
  

Zapraszam do filmiku pt: „Czy to biblioteka?” 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk 

 
 

Utrwalenie piosenki, którą uczyliśmy się. 

 

„Bajeczki”   

Na półkach mieszkają książeczki. 

 W książeczkach mieszkają bajeczki. 

Opowiem o nich wam,  

bo wszystkie dobrze znam.  

 Opowiem o nich wam,  

 bo wszystkie dobrze znam.  

 W bajeczkach znajdziecie rycerzy,  

królewnę, co spała na wieży,  

 i dobrych wróżek sto, 

 i czarownicę złą, 

 i dobrych wróżek sto, 

 i czarownicę złą.  

 A kiedy się dziecko zasłucha,  

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk


 to wróżki mu szepczą do ucha.  

 Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

 

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

 

 

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

