
KSIĄŻKA  NASZYM  PRZYJACIELEM     04.05. – 08.05. 

 

 

 

 

  W maju tradycyjnie obchodzimy święto książki, znane jako Dni Oświaty, 

Książki i Prasy (DOKiP). 8 maja przypada także Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. 

(DBiB). 

 Ułóż zdania, w taki sposób, aby poszczególne słowa rozpoczynały się od 

kolejnych liter podanego skrótu: 

DOKiP – np. Dostałem od kolegi  interesującą powieść.     

DBiB – np. Darek będzie instruktorem baletu.  
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 JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? 

 

Zdania dotyczące procesu powstawania książki zostały pomieszane. Ułóż je 

we właściwej kolejności wstawiając numery obok zdań.  

 

 

Składacz składa treść książki w całość.                                                      

Następnie jest ona drukowana.                                                                      

Opracowaniem plastycznym książki zajmuje się grafik i ilustrator.                                

Redaktor zanosi poprawiony tekst i ilustracje do drukarni.                                        

Wydawca odbiera książki z drukarni.  

Autor pisze książkę. 

Książki przechowywane są w magazynie, skąd hurtownicy rozprowadzają je do 

księgarni, bibliotek, kiosków.  

Napisaną książkę autor zanosi do redakcji.                                                      

Introligator wkleja stronice książki w barwną okładkę.          

Redaktor sprawdza napisany tekst i wstawia poprawki.                                 

 

Podpowiedź: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zsp-zarnowiec-sko/jak-powstaje-ksiazka/ 

            https://slideplayer.pl/slide/408543/ 

ZAKŁADKI DO KSIAŻEK 
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 BUDOWA KSIĄŻKI 

Książka zbudowana jest z następujących elementów: obwoluta, wyklejka, 
okładka, grzbiet, kapitałka, karta przedtytułowa, karta tytułowa, trzon książki 
 
Ułóż nazwy tych elementów w kolejności alfabetycznej.  
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 BŁĘDNE SŁOWA 

Znajdź błędne słowa w tytułach książek i zamień je na właściwe. 

Pies w butach.  

Dziewczynka z malinami.  

Czerwony fartuszek.  

Brzydkie małpiątko.  

Królewna Śmieszka.  

Jaś i Marysia.  

Ziewająca Królewna.  

O krasnoludkach i sierotce Krysi.  

O wilku i dwóch koźlątkach. 

 

 JAKA TO POSTAĆ? 

 

 Na podwórku je tępiono, kto powie dlaczego? Gdy dorosło, łabędzie przyjęły 

je jak swego. 

 Z płatka róży kołderka, a kołyska z orzeszka. Taka mała drobinka, tyle 

przygód ją czeka. 

 Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem i po to kupił raz maczku paczkę? 

 Każda królewna, a tym bardziej ona, uważać winna na wrzeciona. 

 Uwolniona, zapluskała złocistym ogonem, rybaka – uszczęśliwiła, lecz nie 

jego żonę. 

 Bardzo wiele przygód miał drewniany chłopczyna, zanim z ojcem się spotkał 

w brzuchu u rekina. 

 Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu, gubi 

pantofelek… 

 W chatce krasnoludków mieszka, prześliczna królewna … 

 Prześliczna panienka, czerwona sukienka, przez las idzie dróżką, spotyka 

wilczysko… 

 

Odpowiedzi: Brzydkie Kaczątko, Calineczka, Kaczka Dziwaczka, Śpiąca królewna, Złota rybka, Pinokio, Kopciuszek, Śnieżka, 

Czerwony Kapturek 

 



 ZNAJDŹ RÓŻNICE MIĘDZY OBRAZKAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYŻÓWKA 
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4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, w dniu 

wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce świętuje w tym 

dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. 

ZAGADKI 

Kto pracuje w hełmie, 

pnie się po drabinie. 

Kiedy syczy ogień 

i gdy woda płynie? 

Jaki to samochód, 

duży i czerwony, 

w ogromną drabinę 

jest wyposażony? 

Nie smok żaden, nie ma 

pyska, dymem zionie, 

iskry ciska, w lesie pożre 

krzaki, drzewa, popiół 

potem wiatr rozwiewa. 
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1. Wyje, gdy zaczyna się akcja gaśnicza. 

2. Nie wolno jej  wypalać wiosną. 

3. Tam stoją wozy strażackie. 

4. Po niej strażak wchodzi przez okno do płonącego budynku. 

5. Z niego płynie woda do gaszenia pożaru. 

6. Może powstać w wyniku zabawy zapałkami. 

7. Powstaje, gdy zaczyna się palić, np. dom, 

8. To on gasi pożar. 

9. Najbardziej znany bajkowy strażak. 

10. 112 i 998 to numery …. 

11. Unosi się nad pożarem. 

12. Do gaszenia małego pożaru. Może być proszkowa, pianowa lub 

śniegowa. 

 

 
 
 

Przygotowała: D. Krawczyk 

 

 

 


