
Termin: 04.05. - 08.05.2020 

Temat: "Tajemnice książek". 

 

  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

Witam Was i zapraszam na kolejny tydzień lekcji zdalnych. W tym tygodniu dowiecie się, jakie 

miejsce w naszym życiu zajmują książki, do czego służą i jakie informacje można w nich znaleźć. Na 

podstawie filmów edukacyjnych dowiecie się, jak powstaje papier i książka. Poznacie literkę "F, f". 

Spróbujecie wykonać własny papier czerpany i pobawicie się masą papierową. Zapraszam! :) 

  

 

  

 

 

04.05.2020 Poniedziałek 

 

 

Temat: "Moje ulubione książki". 

Cele: 

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

• Przybliżenie pracy strażaka w dniu jego święta. 

• Wprowadzenie litery "F, f". 

• Rozwijanie umiejętności czytania. 

  

1. "Bajkowy krawiec" - piosenka na dzień dobry. 

Połóż książkę na głowie i maszeruj w rytm muzyki tak, żeby nie spadła Ci z głowy. 



"Bajkowy krawiec" 

2. "Jak Wojtek został strażakiem" - wiersz Cz. Janczarskiego. 

Dzisiaj jest Dzień Strażaka. Posłuchajcie wiersza i postarajcie się odpowiedzieć na pytania. 

• O czym marzył Wojtek? 

• Czym zajmują się strażacy? 

• Kogo Wojtek wyniósł z płonącego domu? 

• Jaką otrzymał Wojtek nagrodzę od komendanta straży? 

"Jak Wojtek został strażakiem" 

3. Poznajemy literkę "F, f" - słuchaj, powtarzaj i zapamiętaj. 

Praca w ćwiczeniach KP4 str. 5a., 5b. 

"Litera "F, f" 

4. Dopasuj wyrazy do obrazka - gra edukacyjna. 

"Dopasuj wyrazy do obrazków" 

5. "Moja książeczka" - praca plastyczna. 

Jesteś pisarzem i ilustratorem - sam wymyśl temat pracy. 

Potrzebne będą: duża kartka białego papieru, nożyczki, kredki. 

"Moja książeczka" 

  

 

 

05.05.2020 Wtorek 

 

 

Temat: "Jak powstaje papier?". 

Cele: 

• Rozwijanie kompetencji poznawczych przez ukazanie procesu powstawania papieru. 

• Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

• Rozwijanie inwencji twórczej. 

• Doskonalenie małej motoryki. 

  

1. "Od drzewa do papieru" - film edukacyjny. 

"Od drzewa do papieru" 

Na podstawie filmu powtórz etapy powstawania papieru: 

https://www.youtube.com/watch?v=PCXOqBYytuE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=mh8xJySW_OA
https://www.youtube.com/watch?v=b25Kb_umFOk
http://pisupisu.pl/klasa1/czytaj-i-klikaj
https://www.youtube.com/watch?v=sXR4OxY2TaI
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI


• Papier jest wytwarzany z roślin jednorocznych, makulatury, a także z drzew (jest to 

najlepszej jakości papier). Duże drzewa z lasach zostają wykarczowane (wycięte), a na ich 

miejsce zostają zasadzone małe sadzonki drzew. 

• Wycięte drzewa zostają pozbawione gałęzi wraz z liśćmi. A następnie przewodzi się je 

specjalnym samochodem ciężarowym do fabryki, która produkuje papier. Takie miejsce 

nazywamy papiernią. 

• Za pomocą specjalistycznej maszyny zostaje oddzielona kora od pozostałej części drzewa. 

Ten proces nazywamy odkorowaniem. Następnie, gdy maszyna oddzieli korę od drzewa, 

drewno zostaje rozdrobnione na małe włókna. 

• Z rozdrobnionej masy drzewnej zostaje oddzielona celuloza, to właśnie z niej powstaje 

papier. 

• Do powstałej masy celulozowej dodaje się specjalne barwniki, które nadają kolor. 

• Gdy już barwniki zostaną dodane, następnie dodaje się klej oraz inne substancje, aby 

powstała  masa papierowa. Taką masę miesza się w specjalnej maszynie, gdzie mamy już 

"papier w płynie". 

• Następnie masa papierowa zostaje przeniesiona na specjalną maszynę. Masa papierowa 

odsączona zostaje tam z wody i zostaje uformowana w papier. 

• Na koniec maszyny papiernicze zwijają papier na bardzo duże role. Później rola jest pocięta 

na papier w mniejszym formacie. 

  

2. "Miesiące" - utrwalenie nazw miesięcy. 

"Miesiące" 

3. "Ile to jest?" - zabawa matematyczna. 

"Ile to jest?" 

4. "Jak powstaje papier czerpany?" - praca. 

Na tym filmiku dowiesz się, jak zrobić własną kartkę papieru. 

Potrzebne będą: kawałki papieru lub gazety, woda, mikser, stara ramka, kawałek starej gęstej firanki, 

miska. 

"Jak powstaje papier czerpany?" 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Praca w KP4 str. 10a 

  

 

 

06.05.2020 Środa 

 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/miesiace_48_342
https://www.matzoo.pl/zerowka/odejmowanie-w-zakresie-10-test_52_196
https://www.youtube.com/watch?v=BgvMAvIWMbQ


Temat: "Jak powstaje książka?". 

Cele: 

• Usprawnianie narządów mowy. 

• Wprowadzanie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstawaniem 

książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca. 

• Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowie. 

  

1. "Kto książki czyta" - piosenka. 

Dlaczego warto czytać książki, dowiesz się z piosenki. 

"Kto książki czyta" 

2. "Baw się słowami razem z nami" - staraj się powtórzyć usłyszane słowo. 

"Baw się słowami razem z nami" 

3. "Jak powstaje książka?" - opowiadanie. 

Do wysłuchania przygody zaprasza Was Adam i Ada. 

"Jak powstaje książka?" 

• Posłuchaj uważnie. 

• Postaraj się zapamiętać czym zajmuje się: autor, ilustrator, redaktor, drukarz, wydawca. 

• Policz sylaby i podziel wyraz na głoski. 

4. Zaśpiewaj i poruszaj się w rytm muzyki. 

"Podróż do krainy bajek" 

5. Na podstawie obrazków opowiedz, jak powstała książka. 

Praca w KP4 str. 6a. 

  

 

 

07.05.2020 Czwartek 

 

 

Temat: "W księgarni". 

Cele: 

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

• Rozwijanie umiejętności słuchania. 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

• Posługiwanie się modelami monet i banknotów. 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c
https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w
https://www.youtube.com/watch?v=IsJD930hqgQ
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE&frags=wn


  

1. "Podróż do krainy bajek" - piosenka. 

"Podróż do krainy bajek" 

2. "Wielki skarb" - wiersz B. Kossuth. 

Poproś mamę lub tatę o przeczytanie. Zapamiętaj, o czym opowiadają książki w wierszu. 

Mam przyjaciela - wielki skarb, 

największą radość w świecie. 

Któż to? Aha, nie powiem, nie... 

Z łatwością odgadniecie. 

  

Chciałbym z nim przebywać cały dzień, 

lecz mi nie daje niania. 

Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, 

dość tego czytania. 

  

Tak, książka to przyjaciel mój - 

przyjaciel prawie żywy. 

On opowiada cudów moc, 

o świecie prawi dziwy. 

  

O górach, morzach niesie wieść, 

o naszej, własnej ziemi, 

wypowie wiersz lub cudną baśń- 

czym? - Literkami swymi. 

  

Więc cieszę się, że książkę mam. 

Och, czytać pragnę wiele! 

Nie niszczę ich, bo książki me- 

najlepsi przyjaciele. 

Staraj się odpowiedzieć na pytania: 

• O czym opowiadają książki? 

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


• Co oznacza powiedzenie "Książka moim przyjacielem?" 

3. "Co to jest księgarnia?" - zabawa. 

Tak, księgarnia to sklep, w którym możesz zakupić książki. 

Przygotuj w domu małą księgarnię i zaproś do zabawy rodziców i rodzeństwo. Pamiętaj o zwrotach 

grzecznościowych w czasie obsługi klienta (dzień dobry, słucham, proszę, dziękuję, do widzenia). 

Do zabawy potrzebną będą: książki, monety i banknoty. Jeśli nie masz monet i banknotów, możesz 

przygotować je sam na karteczkach, możesz rysować tylko takie, które istnieją w rzeczywistości w 

Polsce. 

4. "Kolorowa książka" - piosenka. 

"Kolorowa książka" 

5. Praca plastyczna z masy papierowej. 

Potrzebne będą: kawałki papieru lub gazety, mąka zwykła i ziemniaczana, miseczka i woda. 

"Masa papierowa" 

6. Poustawiaj i policz książki na półce według wzoru KP4 str. 7a . 

   Uzupełnij ćwiczenia w  KP4 srt. 6b, 7b, 8a, 8b. 

  

 

 

08.05.2020 Piątek 

 

 

Temat: "Lubię czytać - Biblioteka". 

Cele: 

• Zaznajomienie ze sposobem spędzania czasu w bibliotece. 

• Poznanie zasad korzystania z biblioteki. 

• Rozwijanie mowy i myślenia. 

• Rozwijanie sprawności fizycznej. 

  

1. "Magiczna podróż" - z tą piosenką wybierzesz się w podróż do magicznego świata. 

"Magiczna podróż" 

2. "Wesoła biblioteka" - wiersz M. Szczepańskiej. 

Posłuchaj wierszyka. 

Pełno książek w bibliotece, 

https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A
https://www.youtube.com/watch?v=SOQxT9RTvLE
https://www.youtube.com/watch?v=nAgxUyX-Fwg


A w tych książkach same hece. 

Są nowele i bajeczki, 

Każda książka z innej beczki. 

Wiersze, prozy i powieści 

Tyle tego tam się mieści. 

Każdy znajdzie coś dla siebie, 

Są tragedie i komedie. 

Każda książka coś ma w sobie, 

Chętnie autor to opowie. 

A i wierszy jest niemało 

Więc przeczytaj sobie śmiało. 

  

• Tak, biblioteka to miejsce, w którym możemy wypożyczyć książkę. 

• Każdy czytelnik ma założoną "Kartę czytelnika" - Pani bibliotekarka zapisuje na niej imię i 

nazwisko oraz datę wypożyczenia i tytuł książki. 

• Pamiętaj! Nie niszczymy książek! 

3. Zapraszam Was z Kicią Kocią na wycieczkę do Biblioteki. 

"Kicia Kocia w bibliotece" 

• Tak, w bibliotece nie tylko można wypożyczać książki. 

• Organizowane są tu również spotkania czytelników z autorami książek. 

4. "Zagadki - rymowanki" - spróbuj dopasować rym. 

• W Krakowie mieszka wawelski smok, co zieje ogniem przez cały… (rok) 

• Krasnoludek jest malutki, tak jak wszystkie… (krasnoludki). 

• Kto z krasnalami w tym domku mieszka? To jest na pewno Królewna... (Śnieżka) 

• Kto był dobry dla Kopciuszka? Chrzestna matka, czyli... (wróżka). 

• Czerwony Kapturek do babci wędrował, lecz wilk się zaczaił, za drzewem się... (schował). 

• Groźna Baba Jaga domek ma z piernika. Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko... (zmyka). 

• Gdy kot buty dostał, Janek księciem... (został). 

• Rzecz to znana, całkiem pewna, że Pinokio powstał z... (drewna) 

5. "Jeżeli Ci wesoło" - zabawa ruchowa do piosenki. 

"Jeżeli Ci wesoło" 

6. Rozwiąż krzyżówkę. 

Ćwiczenia KP4 str. 9a, 9b. 

Udanej zabawy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Jwsj0jappI
https://www.youtube.com/watch?v=T5UoFi8JszM


 


