
               Witajcie Kochani! 
Każdy z nas ma przyjaciela. Przyjaciel to taka osoba, na 
której możemy zawsze polegać, możemy na nią liczyć. 
Ale czy na pewno? Tak powinno być! 
Mówimy: „Pies najlepszym przyjacielem człowieka”,  
ale też mówimy   „  

I to właśnie hasło jest motywem przewodnim  
w nadchodzącym tygodniu. 

 



        KSIĄŻKOM JAK I LUDZIOM NALEŻY SIĘ SZACUNEK,             
LUBIĄ JEŚLI SIĘ JE TRAKTUJE POWAŻNIE. 

 
Jest takie powiedzenie „ Nie oceniaj książki po okładce”, dlatego 
zanim jakąś wypożyczymy, przeczytajmy opis, zaglądnijmy do 
środka. Nie czytajmy, ale sprawdźmy czy podczas czytania nie 
napotka nas niemiła niespodzianka. Możemy trafić na książki 
uszkodzone brudne, umazane, ale nie zniechęcajmy się. 

Wypożyczmy je i przeczytajmy. 



 Aby książki z których korzystamy były w dobrym  
stanie musimy przestrzegać kilku zasad: 

 
• ODKŁADAJ KSIĄŻKI NA ICH MIEJSCE. 

 
• TRZYMAJ KSIĄŻKI  Z DALA OD ZWIERZĄT. 

 
• NIE RYSUJ I NIE KOLORUJ W KSIĄŻKACH. 

 
• NIE JEDZ I NIE PIJ PRZY KSIĄŻKACH. 

 
• MYJ RĘCE PRZED CZYTANIEM. 

 



  Drogie Dzieci,  zachęcamy do  obejrzenia filmów: 
  
•„ Historia pisma i książek”  
KLIKNIJ TUTAJ  https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 
 

• „Jak powstaje książka” z serii „Dlaczego? Po co? Jak?” 
KLIKNIJ TUTAJ  https://www.youtube.com/watch?v=9dnNP8SZXhw&t=520s  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI
https://www.youtube.com/watch?v=9dnNP8SZXhw&t=520s
https://www.youtube.com/watch?v=9dnNP8SZXhw&t=520s


     Aby powstała książka, wiele osób musi wykonać sporo pracy.  
Odgadnij nazwy  zawodów, które wiążą się z pisaniem, ilustrowaniem, 
wydawaniem i wypożyczaniem książek. 
 
 Pisze książki i wierszyki 
Bajki, baśnie i legendy. 
Swoje myśli nam napisze 
Byśmy w książce je znaleźli. 
  
Ma komputer, ma też kredki 
Kreśli kropki, kółka, kreski 
I rysuje nam wspaniale 
Krasnoludki duże, małe 
Które w książce oglądamy. 
 

 W jego pracy są maszyny, 
Które kartki łączą w całość 
By powstała kolorowa 
Książka nasza,  ta jedyna. 
  
Kto ma na półkach książek bez liku 
I dba o książki i czytelników? 
 
(odpowiedzi: pisarz, ilustrator, wydawca, bibliotekarz ) 

 



Zajęcia artystyczne i umysłowe znajdziecie na zakładce 

ZOSTAŃ W DOMU. 
 
 
 
 

  Bawcie się dobrze!!! 
 
  Pozdrawiamy Was gorąco, tęsknimy za Wami 
 

Pani Basia, Bożenka i Zosia 


