
                                       

                                          ŚWIATOWY           23 KWIETNIA             

                           DZIEŃ KSIĄŻKI        

 

 

 

Książka dobra na wszystko 😊 
23 kwietnia swoje wielkie święto mają książki na całym świecie… 

 Książki, które czytamy przenoszą nas do innego świata,  

uczą nowych rzeczy… jednym słowem czytanie książek 

 to cudowny sposób na spędzanie wolnego czasu. 

 Stąd też pomysł na kilka zabaw związanych z książkami. 

 

 

 

ZABAWA RUCHOWA- Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT 😊 

Do zabawy będziemy potrzebować dziecka książeczki. 

 

 Rozkładamy je w różnych miejscach na podłodze. Podczas trwania ulubionej 

muzyki, dziecko swobodnie, ale ze szczególną ostrożnością porusza się między 

książkami,  jeśli jednak nadepnie na książkę rozmawiamy o skutkach owego 

zachowania i zaczynamy zabawę od początku. Na przerwę w muzyce dorosły 

wypowiada tytuł książki, dziecko ma zadanie zatrzymać się obok książki 

odpowiadającej tytułowi, nazwać i policzyć postacie z bajki (im więcej, tym 

lepiej). Po chwili zmieniamy miejsca książek i zabawa zaczyna się od początku 

 

ZABAWA- MAŁA CZY DUŻA? 

Do zabawy będzie potrzebne kilka książek różnej wielkości. 

 

 Zadaniem dzieci jest ich ustawienie na półce od największej  

do najmniejszej i odwrotnie lub od najcieńszej do najgrubszej. 

 Następnie prosimy dziecko o policzenie książeczek na półce,  

określenie miejsca w rzędzie ( pierwsza jest największa, itp. )  

Przez zabawę dziecko rozwija spostrzegawczość, 

 potrafi nazwać i określić miejsce obiektu względem innych przedmiotów. 

 



SZPITAL CHOREJ KSIĄŻKI  

 

Wspólnie z dziećmi naprawiamy w domu uszkodzone książeczki 

Przy pomocy poleceń-wskazówek prosimy dziecko, aby udało się w 

stronę domowej biblioteczki, np. 5 kroków w przód, 3 kroki w bok (próbujemy 

nazywać kierunki (w prawo, w lewo). Na początku oglądamy wybrane przez 

dziecko książki ( ich stan).” zdrowe od razu układamy  z powrotem na półkę, 

wymagające „leczenia” odkładamy na bok. Co to znaczy „chora książka?- 

odwołujemy się do doświadczenia dziecka, dorosły wskazuje uszkodzoną 

książkę, tłumaczy dziecku na czym polega „choroba” (okładka zagięta, 

wyrwane lub naderwane strony, pozaginane rogi itd.. Następnie chore książki 

dzielimy wspólnie z dziećmi na łatwe i trudniejsze do wyleczenia. Te łatwiejsze 

dziecko leczy samodzielnie, bardziej skomplikowane przypadki naprawia z 

pomocą osoby dorosłej. 

 

Pomysł na własną książkę 😊 

.Wspólnie ze swoją Pociechą można tworzyć własne autorskie książki, 

można wymyślać historie, projektować ilustracje, można też używać liter, słów 

a nawet całych długich, bardziej lub mniej skomplikowanych zdań. Wszystko 

jest dozwolone! W tworzeniu nie ma ograniczeń! Oczywiście dużo zależy 

od wieku dziecka i zaangażowania rodzica.  

Do wykonania książki będzie potrzebne? 

 5-6 kartek technicznych A4- dowolnego koloru , które skleisz taśmą 

klejącą w długą wstęgę, a potem złożysz do postaci harmonijki;  

 gazety, kolorowy papier, bibuła; 

 klej (najlepiej w sztyfcie),  nożyczki, choć należy pamiętać, 

że wydzieranie elementów z papieru, czy gazety, to też fajna zabawa 

i przydatna umiejętność, którą można wypróbować przy okazji wspólnego 

tworzenia; 

 pomysł 😊, np. może to być książka o ulubionym bohaterze 

Twojego dziecka, literackim, albo filmowym, historia wymyślona 

spontanicznie, opowieść o jednym dniu z życia Waszej rodziny, 

albo przygody ulubionego zwierzaka – psa, kota, albo rybki, wspaniałe 

wspomnienie z wakacyjnej podróży, album rodzinny, jeśli brak pomysłu 

można zacząć od wycięcia liter z imienia Waszego dziecka 

 



WAŻNE !!! 

Najważniejszy jest sam proces wspólnego tworzenia, a nie efekt końcowy, 

czy też to, że coś będzie wycięte w sposób perfekcyjny. 

 Najważniejsza jest dobra zabawa, radość tworzenia i bycie razem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:  http://wielki-czlowiek.pl/jak-zrobic-z-dzieckiem-wlasna-ksiazke-leporello/ 
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Przez zabawę, zaszczepiamy w swojemu dziecku pasję tworzenia i chęć kreacji. 

 Jeśli  poświęcimy czas na wspólną kreatywną zabawę,  

to stworzymy wspaniałą książkę do wspólnego oglądania, 

 opowiadania, a może nawet do czytania, która stanie się cudowną rodzinną 

pamiątką, 

 a  dziecko udoskonali umiejętności klejenia, wycinania, wydzierania, 

 a co najważniejsze uruchomi wyobraźnię, która u dzieci bywa nieograniczona 

 

Życzymy fantastycznie spędzonego czasu 😊 

 

 

Pamietaj! 

Kiedy rączki po zabawie brudne,  

ich umycie jest ważne i nietrudne 😉 
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