
Dzień dobry!  

Lubicie mieć dobre i przyjemne sny? Przyznacie, że jest to miłe uczucie  

Pewien angielski pisarz, który nazywa się Neil Gaiman powiedział, że „Książka to 

sen, który trzymasz w rękach”.  

Zatem żeby dobry nastrój nas nie opuszczał, zabieramy Was ponownie do krainy 

książek… 

Na początku przypomnijmy sobie jak powstaje książka. 

 

 Autor pisze treść książki. 

 

 

 

Ilustrator przygotowuje rysunki. 

 

 

 

Teraz książka trafia do wydawnictwa. Trzeba ją opracować: 
poprawić błędy, wybrać czcionkę, zaplanować w jakim miejscu na 

stronie znajdą się ilustracje, zaprojektować okładkę. 
 

 

 

Gdy książka jest już opracowana pora na drukowanie. 
 

 

 

Książka gotowa. Możesz ją kupić w księgarni… 

 

 

…lub wypożyczyć w bibliotece. 

 



 

Co to za miejsce? 

 

Tak! To jest biblioteka! 

Przypomnijmy sobie po co chodzimy do bibliotek. Kliknij tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM 
 

Biblioteki są różne. Mogą być małe, duże, stare, nowoczesne… 

Zobaczcie, jak wyglądają najpiękniejsze biblioteki świata.  

Kliknij tutaj: 

https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-

swiata/?fbclid=IwAR0yyScmwiBjJkVrxb5bqxpp0vQmetcaEMqIj1gT9o7FT

N9CM8Nqt3iyudY 

Każdy z Was zna bibliotekę w naszej szkole. Opiekuje się nią Pani Ania. 

Często Was zaprasza do swojego królestwa książek. Pani Ania 

wykonuje zawód bibliotekarza.  

Bibliotekarz to osoba pracująca w bibliotece. Jego zadaniem jest 

sprawowanie opieki nad jej zasobami i udostępnianie ich korzystającym 

z biblioteki ludziom według ustalonych wcześniej zasad. Oprócz książek 

w zbiorach bibliotek znajdują się też gazety, czasopisma i płyty. Coraz 

częściej teksty kultury są zapisywane na elektronicznych nośnikach, 

przez co często poszukiwanie konkretnej informacji staje się łatwiejsze,  

a dostęp do nich może mieć kilka osób jednocześnie. 

Bibliotekarze muszą posiadać rozległą wiedzę na różne tematy,  

co pozwala im właściwie sklasyfikować i pogrupować książki.  

W większych placówkach działami opiekują się wyznaczone osoby lub 

grupy pracowników posiadające rozbudowaną wiedzę z tego zakresu.  

Misją bibliotek jest propagowanie czytelnictwa, często jest to jedyna tego 

typu instytucja w danej miejscowości, szczególnie w mniejszych 

https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM
https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/?fbclid=IwAR0yyScmwiBjJkVrxb5bqxpp0vQmetcaEMqIj1gT9o7FTN9CM8Nqt3iyudY
https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/?fbclid=IwAR0yyScmwiBjJkVrxb5bqxpp0vQmetcaEMqIj1gT9o7FTN9CM8Nqt3iyudY
https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/?fbclid=IwAR0yyScmwiBjJkVrxb5bqxpp0vQmetcaEMqIj1gT9o7FTN9CM8Nqt3iyudY


miastach. W związku z tym wiele bibliotek urządza konkursy literackie, 

spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty i imprezy kulturalne 

promujące książki. Dlatego przydatne w pracy bibliotekarza są zdolności 

animatora kultury, charyzma i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

Najlepiej sprawdzają się w tym zawodzie osoby otwarte  

i uporządkowane.  

Każdy chce wykonywać swój zawód jak najlepiej potrafi. Bibliotekarze 

również mają przepis na to, co robić, żeby  być super- bibliotekarzem!  

 
źródło: https://iknurow.pl/8-maja-dzien-bibliotekarza/ 

Dowiedzieliśmy się, jakie książki wypożyczacie najchętniej z naszej 

biblioteki i co najczęściej czytacie. Oto zestawienie:  

1. Baśnie i bajki  

2. Albumy o zwierzętach i przyrodzie 

3. Różne książki o Kubusiu Puchatku 

4. Seria o Franklinie 

5. Seria o Martynce 

6. Seria Zaopiekuj się mną 

7. Seria Czytam sobie 

8. Seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai 

https://iknurow.pl/8-maja-dzien-bibliotekarza/


Wydaje nam się, że o pracy bibliotekarza i książkach wiesz już dużo. 

Dlatego przygotowaliśmy krótki quiz. Odpowiedz na pytania! 

 

1 Czy w bibliotece można wypożyczyć książki i zabrać je do domu? 

2 Czy w bibliotece można czytać książki? 

3 Czy chcąc wypożyczyć książkę należy posiadać kartę 

biblioteczną? 

4 Czy można wypożyczyć więcej niż jedną książkę? 

5 Czy w bibliotece wypożycza się tylko szkolne lektury? 

6 Jak należy zachowywać się w bibliotece? 

 

Jeżeli potraficie odpowiedź na powyższe pytania to znaczy, że praca 

Pani Ani- naszej bibliotekarki jest Wam znana. Gratuluję! 

Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie kwestie 

szanowania książek i właściwego z nich korzystania. Żeby książka 

służyła jak największej ilości ludziom, musza być spełnione pewne 

zasady. Przypomnijcie je sobie teraz. Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&feature=youtu.be 

Sami również możecie zadbać o dobre „samopoczucie” książki. Możecie 

np. wykonać okładkę na książkę, żeby zapobiec jej brudzeniu się  

i niszczeniu okładki. Jak to zrobić? Wystarczy stara gazeta lub tapeta lub 

papier ozdobny, linijka, nożyczki, taśma klejąca.  

Kliknij tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=lDMqL32u6Qk 

Możecie też założyć w domu „Szpital chorej książki”, czyli naprawić,  
z wykorzystaniem taśmy klejącej, uszkodzone książki.  

Książka daje też wiele możliwości do zabawy. Oto kilka pomysłów: 

1 Wystawa „Moje ulubione książki”. Wybierzcie z domowej 

biblioteczki wasze ulubione książki i zróbcie z nich wystawkę. 

Zaproście na nią domowników.  Możecie je wspólnie oglądać i 

opowiadać o nich. 

 

2 Wyścigi z książką na głowie. Oczywiście książkę najlepiej zastąpić 

starymi zeszytami, bo podczas zabawy niejednokrotnie spadną Wam 

z głowy. Wyznaczcie miejsce startu i mety. Do biegu! Gotowi! Start! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lDMqL32u6Qk


3 Mała czy duża? Chuda czy gruba? Do tej zabawy będziecie 

potrzebować kilku książek w różnych rozmiarach. Waszym zadaniem 

jest ich układanie od największej do najmniejszej i odwrotnie lub od 

najcieńszej do najgrubszej.  

Bywa tak często, że czytamy jakąś bardzo interesującą książkę, ale z 

jakiegoś powodu musimy tą czynność przerwać. Bo mama zawoła na 

obiad, bo lekcje trzeba odrobić…. Nie zawsze pamiętamy, w którym 

miejscu skończyliśmy czytać. Każdemu zapalonemu czytelnikowi przyda 

się z pewnością zakładka do książki. Poniżej przedstawiamy pomysły na 

samodzielne wykonanie zakładek. Szablony wystarczy wyciąć, 

pokolorować mazakami lub kredkami, przykleić na twardy karton, np. 

okładkę ze starego zeszytu i zakładka gotowa. 

http://www.denimix.pl/ 

Szukacie dalej inspiracji? 
 
Kot i myszka: https://www.youtube.com/watch?v=EAndFaGulJI 
Kotek: https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw 

Zakładka z pasków papieru: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ 

http://www.denimix.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=EAndFaGulJI
https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw
https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ


Wolisz wycinać i kleić? Proszę bardzo  

 


Źródło: www.superkid.pl 


Do zrobienia zakładki będziecie potrzebować: 

 kolorowych kartek z bloku technicznego, 

 włóczki i grubej igły, 

 nożyka do papieru, 

 kleju i nożyczek. 

Wytnijcie z kartki bloku technicznego prostokąt o wybranych wymiarach  

(np. 15 x 5 cm). Następnie na środku prostokąta zaznaczcie ołówkiem 

dwa równoległe odcinki o długości 6 cm i złączcie je po jednej ze stron 

półkolem tak, by powstał kształt długiego "nosa". Używając nożyka do 

papieru (lub nożyczek po zrobieniu małej dziurki na środku), wytnijcie ten 

kształt. Z kartek innego koloru wytnijcie koła, które będą oczami naszej 

zakładki. Przyklejcie je nad nosem. Na szczycie zakładki zróbcie małe 

dziurki igłą i przewleczcie przez nie nitki włóczki  

- w ten sposób powstaną włosy. Gotowe! Oczywiście zakładki mogą mieć 

nosy o różnym kształcie - wszystko zależy od wyobraźni twórcy! 

 

I jeszcze tu kilka pomysłów na stworzenie swoich własnych zakładek. 

 

http://www.superkid.pl/


Czas na rebusy! Odgadnijcie tytuły bajek i baśni dla dzieci! 

 

Możesz teraz zostać ilustratorem książek. Narysuj swoją ulubioną postać 
z bajki i przekonaj się czy bycie ilustratorem jest łatwym czy trudnym 
zajęciem 

 



Tutaj znajdziesz kilka aktywności w sieci, które sprawdzą Twoją wiedzę 

ze znajomości książek. Zagraj!  

Baśnie – dopasuj tytuł do obrazka 
https://learningapps.org/watch?v=p7i3gae7520&fbclid=IwAR1v4fTyQMrz
pXrDKLB5WPvrLVKaABw4pr5zD-MR5mUrtGjIqQv0eQ70h6g 

Tytuły wierszy Jana Brzechwy 
https://wordwall.net/pl/resource/1634063/prawid%c5%82owe-
tytu%c5%82y-wierszy-jana-brzechwy 

Tytuły wierszy Juliana Tuwima 
https://wordwall.net/pl/resource/1633634/prawid%c5%82owe-
tytu%c5%82y-wierszy-juliana-tuwima 

A na koniec kilka piosenek o książkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc 
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 
https://www.youtube.com/watch?v=mlzWTcDaSGg 
https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw 

 

Pamiętajcie, że czas który teraz macie, możecie wykorzystać na czytanie 
książek. Życzymy Wam magicznych chwil i kolorowych snów. Do 
usłyszenia wkrótce! 

Zespół nauczycieli świetlicy  

 

https://learningapps.org/watch?v=p7i3gae7520&fbclid=IwAR1v4fTyQMrzpXrDKLB5WPvrLVKaABw4pr5zD-MR5mUrtGjIqQv0eQ70h6g
https://learningapps.org/watch?v=p7i3gae7520&fbclid=IwAR1v4fTyQMrzpXrDKLB5WPvrLVKaABw4pr5zD-MR5mUrtGjIqQv0eQ70h6g
https://wordwall.net/pl/resource/1634063/prawid%c5%82owe-tytu%c5%82y-wierszy-jana-brzechwy
https://wordwall.net/pl/resource/1634063/prawid%c5%82owe-tytu%c5%82y-wierszy-jana-brzechwy
https://wordwall.net/pl/resource/1633634/prawid%c5%82owe-tytu%c5%82y-wierszy-juliana-tuwima
https://wordwall.net/pl/resource/1633634/prawid%c5%82owe-tytu%c5%82y-wierszy-juliana-tuwima
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
https://www.youtube.com/watch?v=mlzWTcDaSGg
https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw

