
   Propozycja  zabaw i ćwiczeń  do  tematu „Tajemnice książek”. 

Kochani!  Na pewno każde z was  bardzo  lubi słuchać czytanych  książek  przez mamę , babcię  

albo przez panie w przedszkolu. A jak powstaje taka książka? Książkę pisze autor. Najpierw pisze ją  w 

głowie, a potem przenosi ją na papier. A jak powstaje papier?  

Otóż papier, powstaje z drzew, a dokładnie z drewna. Kiedy drzewo jest już wystarczająco duże, 

drwale ścinają je ponad korzeniami. Następnie odcinają wszystkie gałęzie i same pnie drzew 

przewożą do fabryki papieru, czyli papierni. W fabryce ściąga się korę  i takie drewno sieka się na 

drobne kawałki. Powstaje masa, do której dodaje się różne składniki, m.in. barwnik, który decyduje, 

jaki papier będzie miał kolor. To wszystko jest mieszane w bardzo dużym naczyniu, które nazywamy 

kadzią. Taka masa papiernicza jest następnie rozkładana na olbrzymich sitach, gdzie schnie i jest 

rozwałkowywana. Gotowy papier zwijany jest w duże bele. Takie bele można pociąć na arkusze 

papieru i robić z nich różne rzeczy: zeszyty, kartony, gazety no i książki. Właśnie na takim papierze 

autor pisze książkę na komputerze bądź na maszynie do pisania. Kiedy książka jest już gotowa  trzeba 

wykonać do niej ilustracje. Tym zajmuje się ilustrator.  Następnie autor oddaje ją do redakcji, gdzie 

pan redaktor musi dokładnie  ją przeczytać, zrobić poprawki i oddać do drukarni.A z drukarni książka 

trafia już do księgarni, gdzie każda mama może ją kupić dla swojego dziecka. 

 

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Kto ścina drzewa w lesie?, Gdzie przewożone są 

pnie?, Co się dzieje z drewnem w papierni?. Jak nazywa się człowiek, który pisze książkę? Kto 

wykonuje ilustracje do książki? Kto oddaje ją  do drukarni? Gdzie można kupić książkę? 

 

Zachęcamy do zabawy ruchowej z dowolną książką jaką macie w domu. Najpierw kładziemy 

książkę na głowie i maszerujemy  przez chwilę  w miejscu, następnie wolno obracamy się dookoła. 

Teraz obracamy się to w lewo to w prawo, cały czas się starając, aby książka nam nie spadła.    

Spróbujmy  też wolno robić  przysiady. Kładziemy książkę na podłodze i przeskakujemy przez nią . 

Na koniec połóżmy się na plecach, książkę kładziemy na brzuchu , zamykamy oczy , wciągamy 

powietrze przez nos a wypuszczamy ustami.  

 

 

Teraz zapraszamy  was  do zabawy relaksacyjnej pt. ,, Papiernia”. Dziecko kładzie się na brzuchu 

a rodzic wykonuje w oparciu o wiersz -  masaż. Potem następuje zamiana ról. 

 

 



N. Łasocha ,,Papiernia” 

Wczesnym rankiem idź do lasu, (palce wskazujące na przemian „spacerują” po plecach dziecka) 

drwal tam drzewa tnie. (krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w poprzek pleców) Potem wielką 

ciężarówką do papierni jadą pnie. (pięść jednej dłoni przesuwa się wzdłuż pleców) Duży kawał drewna 

weź i długo nie czekaj, (chwytamy za ramiona dziecka) na drobne kawałki porządnie go posiekaj. 

(krawędzie obu dłoni delikatnie stukają po plecach – od góry do dołu i z powrotem) Dodaj barwnik jaki 

chcesz, jeszcze klej i woda, (delikatnie dotykamy szyi, a następnie jednego i drugiego ucha) w wielkiej 

kadzi to wymieszaj i masa gotowa. (palcem wskazującym kreślimy koła na plecach) Teraz trudne jest 

zadanie, lecz się nie poddawaj, na podłużnych sitach tę masę rozkładaj. (palce obydwu dłoni 

przesuwamy od góry do dołu pleców) Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz, masa schnie, a ty ją 

dzielnie po trochu wałkujesz. (całą powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry do dołu) Kiedy 

papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele, taki papier co dzień ma zastosowań wiele. („masażysta" 

delikatnie turla dziecko po dywanie. 

 

Jesteście już odprężeni, więc możecie spokojnie poznać nową literę F, f w oparciu o wyraz 

podstawowy flaga. Posłuchajcie wiersza Cz. Janczarskiego , który przeczyta wam mama. 

 

Barwy ojczyste 

Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze jest biel i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel- serce czyste. 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

       - Co powiewa na wietrze? 

       - Jakie kolory ma nasza flaga? 

       - Co oznacza biel i czerwień  na fladze? 

 

      Podzielcie wyraz flaga na sylaby, potem na głoski, wskażcie pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. 

Poszukajcie wyrazów zaczynających się głoską F podczas zabawy językowej pt. Do krainy baśni 

zapraszam”… Dziecko mówi zdanie : Do krainy baśni zapraszam wyraz: fotografia. Do krainy baśni 

zapraszam wyraz: foka. Do krainy baśni zapraszam wyraz: farby . Do krainy baśni zapraszam wyraz: 

fortepian  itp. 



F    f   Co przypomina wam literka F? Do czego jest podobna? 

Jeżeli macie plastelinę spróbujcie ułożyć z niej kształt literki F : dużej i małej. 
 
Oto tekst do czytania utrwalający poznaną literkę f: 
 

Franek ma blok  i farby. 

A to rysunki Franka. On malował flagi. 

To Florek. On malował foki i ryby. 

Ale ładne te rysunki, takie kolorowe! 

To fioletowy fotel pana Filipa. 

On taki wygodny! 

Jeśli chcesz możesz wykonać do tekstu ilustrację. 

 

Na koniec  zapraszamy do wykonania zakładki narożnej pt.  ,, Myszka”. 

Przygotuj: 

- białą kartkę A4 

- nożyczki 

- skrawek białej i niebieskiej kartki technicznej 

- czarny mazak 

- klej 

Postępuj krok po kroku według instrukcji dostępnej na stronie internetowej: 

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

Zakładkę możesz  także wykonać dowolną techniką: rysując, malując lub ozdabiając kolorowym 

papierem. 

 

                                                                                                                                      Miłej zabawy ☺ 

                                                             Błażej Urszula   Brzezowska Sylwia   Olejnik Kamila   Kopka Hanna 

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


 



 

 



 



 

Napisz po śladzie 

 

 

 

 

Znajdź i otocz pętlami wszystkie litery F, f. 

 

 

 



 


