
Witam Was moi Drodzy, 

W tym tygodniu była mowa o różnych zawodach. 

Dzisiaj będzie mowa o kolejnym zawodzie. Zgadnijcie o jakim 😊 

Kto ma na półkach 

książek bez liku, 

i dba o książki, 

i czytelników? 

Czy już wiecie, kto ma dzisiaj swoje święto? 

Tak, to BIBLIOTEKARZ 😊 

1. Kochani Rodzice przeczytajcie dzieciom wiersz M. Przewoźniak pt. „Kłopoty w 

bibliotece” 

 

 

Książkom w pewnej bibliotece 

nudziło się tak dalece, 

że ni z tego, ni z owego 

zaczęły grać w chowanego. 

„Calineczka” się schowała 

za ogromny atlas ryb. 

Szuka krasnal Hałabała, 

gdzie się przed nim Plastuś skrył? 

Tak się wszystkie wymieszały, 

że ta pani w bluzce w prążki 

chodzi tutaj już dzień cały, 

nie znajdując żadnej książki. 

Porozmawiajcie z dziećmi o wierszu. Zapytajcie: 

- Gdzie miało miejsce, to co działo się w wierszu, 

- co się wydarzyło w bibliotece? 

- porozmawiajcie z dziećmi, dlaczego w bibliotece jest ważny porządek, 

- zapytajcie dzieci czym różni się biblioteka od księgarni, 

- kto występował w wierszu? 

 

 

2.  A czy u Was w pokojach jest porządek? Zabawa ciepło – zimno. 

Zabierzcie swoją ulubioną książkę. Niech mama albo tata ją schowają. Następnie szukajcie jej 

i słuchajcie czy jesteście daleko od książki – rodzic mówi „zimno” czy już coraz bliżej. Wtedy 

opiekun mówi „Ciepło”. 

Zamieńcie się rolami.  



3. Historyjka obrazkowa „Jak powstaje książka” 

Opowiedzcie po kolei, co się dzieje na obrazkach.  

 

4.  Zabawa ruchowa Książki. 

Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie. Leżą na bokach. Na hasło "książki się 

otwierają", przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i 

nogi. Na hasło "książki się zamykają", powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na 

bokach, nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzą do stania na 

baczność. 

5. Praca plastyczna „Nasza książka” 



Proponuję Wam dzisiaj zabawić się w autora książki. Poproście o pomoc Waszego 

opiekuna. Spróbujcie razem wymyśleć jakąś opowieść, wykonajcie do niej obrazki i 

przy pomocy kilku kartek połączcie to za pomocą wstążki, sznurka albo spinacza.  

 

 

 

 

6. Piątkowa czytanka. Jako, że w bibliotece jest dużo bajek to dzisiaj krótka bajkowa 

czytanka. 

 



7. Zawodowe domino. Na podsumowanie tego tygodnia przygotowałam dla Was grę 

domino związaną z różnymi zawodami. Możecie je wydrukować, sami pokolorować i 

oczywiści zagrać. 

 

  

 

  

 

  



 

 

  

 

  

 

  



  

 

  

 

  

 

  

 

 


