
Temat 18 ( 23 kwietnia): Światowy Dzień Książki. 

Cel i opis zajęć:  

Przeczytasz informację o Światowym Dniu Książki. 

Poznasz dzieje książki. 

Odbędziesz wirtualny spacer po bibliotece. 

Wysłuchasz i nauczysz się piosenki pt.: „Książki, kto książki czyta”.  

 

Zadania do wykonania : 

1. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej tekst dotyczący Światowego Dnia 

Książki.  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona w ponad 100 krajach 

na całym świecie! To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników i 

czytelnictwa. Tego dnia odbywa się mnóstwo wydarzeń związanych z czytaniem, spotkań z 

pisarzami, a dla wielbicieli książek księgarnie przygotowują rozmaite akcje promocyjne. 

2. Obejrzyj film pt.: „Dzieje książki od glinianej tabliczki do e – booka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU 

3. Co Cię najbardziej zaciekawiło w filmie i dlaczego? Odpowiedź  zapisz pełnym 

zdaniem w zeszycie.  

4.  Zapraszam teraz na wirtualny spacer po Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim. (dla chętnych) 

 

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/wycieczka/#/page/1 

5. Wysłuchaj piosenki pt.: „Książki, kto książki czyta”. Naucz się jej na pamięć do 5 maja. 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

Tekst piosenki: 

Kto książki czyta wiedzę ma 

i wiemy o tym on i ja, 

więc czytaj ciągle książkę swą, 

a potem opowiadaj ją. 

Do biblioteki często chodź 

https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU
http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/wycieczka/#/page/1
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


i książek wypożyczaj moc, 

i czytaj książki te co dnia, 

potem Ci 6 pani da. 

 

Refren x2 

Książki, kto książki czyta, 

ten jest jak sowa , 

po prostu mądry jest i kwita. 

Czytaj co dzień, bajki, powieści 

zobaczysz ile wiedzy w głowie masz. 

 

Kto książki czyta wiedzę ma 

i wiemy o tym on i ja, 

więc czytaj ciągle książkę swą, 

a potem opowiadaj ją. 

Do biblioteki często chodź 

i książek wypożyczaj moc, 

i czytaj książki te co dnia, 

potem Ci 6 pani da. 

 

Refren x2 

Książki, kto książki czyta … 

 

Materiały: Filmy, tekst piosenki, zeszyt. 

Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela: Naucz się na pamięć piosenki 

pt.: „Książki, kto książki czyta”.  

Poproś rodziców, aby Cię nagrali i wysłali do Twojej Pani do 5 maja.   

Zadania rozszerzające ( dla chętnych): Policz wszystkie swoje książki. Zastanów się czy 

mógłbyś je w jakiś sposób posegregować (stworzyć zbiory). 


