
Załącznik nr 7 
Tematyka tygodniowa – Tajemnice książek 04 – 08.04 

1. Czym są dla nas książki?
Czemu książka stoi niema? 
Może o czym mówić nie ma? 
Jej literek czarne rządki smutne jak jesienne grządki. 
Czemu taka nudna, pusta, jakby jej zamknięto usta? 
Aż tu nagle, moja miła, niema książka przemówiła. 
I gadała i śpiewała, czego nie opowiadała! 
O przygodach, awanturach, ptakach, kwiatach, morzach, górach. 
Gdzie to wszystko w niej mieszkało?
 Jak to wszystko w niej drzemało?
 Chyba nie ma o co pytać: nauczyliśmy się czytać. 
Możecie porozmawiać: 
- co to jest książka?
- jakie mogą być książki? 
- na temat ulubionej książki
- czemu książka była smutna?
- dlaczego należy dbać o książki? 
Karty Pracy 4 – 9b 
Praca z Karty Pracy 8b – ćwiczenia grafomotoryczne 
Imię – Wyprawka 20a ; znalezienie wszystkich liter swojego imienia 

2. Jak powstaje książka?
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 
odpowiedzi na pytanie: 
-Jak powstaje książka? 
Karty Pracy 4 – 7a 
Wprowadzenie litery J,j na podstawie wyrazu: jagody
- co słychać na początku?
- co zaczyna się głoską j
- do czego jest podobna?
Karta Pracy4 – 12 
Karta Pracy4 – 20a 
Wyprawka 7 – ozdabianie szablonu 
Wyprawka 45-47 – układanie zdań 

3. Jesteśmy autorami!!!
Wymyślamy swoją książkę w formie obrazkowej, może mieć kilka kartek, okładkę, 
można się podpisać!! 
Karta Pracy4 – 6, ćwiczenia grafomotoryczne 
Karta Pracy4 -7b 

4. Biblioteka
W bibliotece -  https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM 
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https://www.youtube.com/watch?v=-Jwsj0jappI 
odpowiedz na pytanie? 
- co to jest biblioteka?
- jak należy zachować się w bibliotece?
- policz książki w swojej bibliotece
- ułóż książki od największej do najmniejszej
Karta Pracy4 – 8a 
Karta Pracy4 – 9a 
https://www.youtube.com/watch?v=-Jwsj0jappI -ćwiczenia 

5. Księgarnia
https://www.youtube.com/watch?v=u3PeDyIABtM&pbjreload=10 
Odpowiedz: 
- co to jest księgarnia?
- co kupujemy w księgarni?
Przypomnij sobie wizytę w księgarni 
Zapytaj rodziców: 
- jakie książki lubi czytać jako dzieci?
- czy teraz czytają książki? (jeśli tak to jakie?)
- wyszukaj swoją ulubioną książkę i opowiedz
- poproś rodziców o przeczytanie opowiadania, bajki na dobranoc
- http://www.rodzinneczytanie.pl/przedszkolaki 
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