
Witam wszystkich!, a szczególnie tych, którzy;- zjedli już śniadanie!- umyli zęby!- 
maja dobry humor!- chcą poświęcić nam chwilkę uwagi! 
 
Drogie dzieci!  
My, proszę dzieci, nie lubimy siedzieć w szufladzie w czasie zimy ani za piecem sterczeć w lecie, jak 
jakie śmiecie czy rupiecie! Ze strachu bledną nasze twarze, gdy ktoś kredkami po nas maże. A 
przecież, drodzy Przyjaciele do szczęścia trzeba nam niewiele. Jakaś półeczka czy szuflada świetnie 
się dla nas właśnie nada. Kącik bezpieczny, czysty, suchy, by nie zniszczyły nas maluchy. 
                                                                                     
Doskonale wiecie, że chodzi w powyższym liście o książki!  
Dzisiaj o miejscu, w którym kupujemy książki, czy już wiecie jak takie miejsce się 
nazywa?- tak to KSIĘGARNIA  
W księgarni kupimy książki, dla dorosłych oraz dla dzieci.  
 

• BAJKI, BA ŚNIE - są to książki pisane z myślą o dzieciach, czytając je 
przenosimy się do magicznego miejsca, często opowiadające o walce dobra 
ze złem, zawierające ludową mądrość 

• WIERSZE, rymowanki, kołysanki, zgadywanki, wyliczanki  – zazwyczaj 
pełne są humoru, błyskotliwych puent, zabawy słowem. Z pewnością 
słuchanie ich, to niezła zabawa, przy okazji zaś ćwiczenie języka, 
słownictwa i rozwijanie pamięci. Można przy tym klaskać, podskakiwać, 
wyśpiewywać kolejne zwrotki 

• ATLASY, MAPY, PRZEWODNIKI-  znajdziemy w nich mapy oraz 
informacje o ciekawych miejscach jakie warto zobaczyć,  

• ENCYKLOPEDIE -  Tematy są przeróżne – począwszy od kosmosu, przez 
przyrodę, po ludzkie ciało i na historii oraz świecie skończywszy. To 
prawdziwa kopalnia wiedzy 

• KOMIKSY - opowieści rysunkowe w których tekst jest wpisany w dymki 
• EDUKACYJNE-  z nich uczymy się liter, cyfr, czytać, liczyć itp 

 
Zadania dla chętnych;  
 

1),,Na półce” – poukładaj swoje książki wg wybranej przez siebie cechy; np. 
według wielkości lub według grubości a może według rodzaju książek), przelicz je 
wszystkie od początku do końca i od końca do początku. 
  
2)-stworzenie własnego memory ( ilustracje bajek, (np. Kopciuszek i 
pantofelek)starsi wyrazy związane z poznanymi utworami)  
 
Zadania w kartach pracy; dzisiaj tylko najstarsi ; 
6-L str. 8B ; str.9A; str.10B 
 
 
 
  



REGULAMIN POSZANOWANIA KSIĄŻEK. 
• Myj ręce przed czytaniem. 

• Nie zginaj rogów kartek. 

•  Używaj zakładki. 

• Nie wyrywaj kartek z książki. 

•  Nie pisz i nie rysuj w książce. 

•  Nie czytaj przy jedzeniu 

•  Nie śliń palców przy odwracaniu kartek. 

•  Obłóż książkę w papier lub folię. 

•  Napraw ją gdy się rozkleja. 

•  Nie czytaj przy słabym świetle. 

•  Podczas czytania siedź prosto i swobodnie. 

• Nie zginaj cienkiej książki w rulon. 

 

Dla starszych czytelników. Ukryte tytuły książek : 

Wczoraj przyjechała do nas ciocia Anielka, która wygrała kapelusz za 100 tysięcy. 

Powiedziała, że chętnie go sprzeda, żeby mieć pieniądze na wakacje z duchami. Marzy 

również o odbyciu podróży w 80 dni dookoła świata. Chciałabym razem z ciocią przebyć 20 

tysięcy mil podmorskiej żeglugi i odnaleźć wyspę skarbów. Może spotkamy pana Tadeusza, 

który przyjaźni się z Białym Kłem. Ciocia opowiedziała mi o przygodach Odyseusza oraz o 

psie, który jeździł koleją. Dzisiaj powtórzyłam te historie w klasie. Ania z Zielonego 

Wzgórza powiedziała, że jestem kłamczucha, a Ewa to panna z mokrą głową i że pomóc 

nam może tylko doktor Dolittle. Słysząc to, Mikołajek i inne chłopaki krzyknęli: zemsta! Na 

szczęście zadzwonił dzwonek i przyszedł nasz nauczyciel pan Wołodyjowski. 


