
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Bajka o zmęczonej książce z bajkami” 

Była raz sobie baaardzo zmęczona książka z bajkami.  Najchętniej wsunęłaby się pod 

kołderkę i zasnęła twardym, zdrowym snem aż do rana, ale dzieci nie miały jeszcze ochoty na 

sen i żądały, by książka nadal je zabawiała. 

 

 

 

— Pokaż nam smoka, który zieje ogniem po same chmury! Chcemy śpiącą królewnę i całą 

armię krasnoludków, i morze z piratami, i Babę Jagę w chatce na kurzej łapce! – wołały jedno 

przez drugie i na wyścigi przewracały kartki, gniotąc je, a nawet rozdzierając. 

Wszyscy bohaterowie książki ziewali już tak mocno, że ledwie patrzyli na oczy, więc bajki 

wcale nie toczyły się tak, jak powinny. 

Baba Jaga wleciała na drzewo i nabiła sobie guza. Rozpłakała się straszliwie i zbudziła śpiącą 

królewnę, jeszcze zanim dotarł do niej królewicz. Zmęczone krasnoludki zaryglowały w 

swojej chatce drzwi, zaciągnęły zasłonki i tyle je widziano.  A sennemu smokowi w czasie 

ziewania wpadła do paszczy równie śpiąca, a do tego mokra złota rybka i nie było mowy o 

jakimkolwiek zianiu ogniem. 

 



 

— Dziwne te bajki  – odezwał się najstarszy z chłopców – Nigdy takich nie czytałem. 

— Ani ja – potwierdziła jego młodsza siostra. – Może powinniśmy im trochę podokuczać, 

żeby przyszły do siebie? 

 

 

 

Tego było książce za wiele. Zamknęła się z hukiem, wyrwała z rąk małych dręczycieli  

i wyfrunęła przez otwarte okno. 

Chwilę szybowała pod ciemnymi niebem, w końcu wypatrzyła niewielką ulicę, po której 

wolno toczyło się małe auto. Ostatkiem sił opadła na jego dach. 

Kierowca auta naturalnie usłyszał, że coś wylądowało mu nad głową, zjechał więc do 

krawężnika i wysiadł zobaczyć co się dzieje. 

— Książki spadają z nieba zamiast gwiazd? – zdziwił się w pierwszej chwili i nawet zadarł do 

góry głowę, żeby sprawdzić, czy na jednej się skończy. 

Niczego tam więcej nie dostrzegł, za to od razu zauważył, że książka z dachu musiała ostatnio 

sporo przejść.  Miała pogiętą okładkę, kilka stron było przedartych na pół i wisiało na 

ostatnich zawiasach, i w ogóle sprawiała wrażenie, jakby była chora i wyczerpana. 

Kierowca auta był tatusiem pewnej małej dziewczynki i wiedział co nieco o książkach z 

bajkami. Nie zwlekając dłużej delikatnie zawinął ją w koc, schował za poły płaszcza i ruszył 

do domu. 

Czym i jak dokładnie leczył książkę przez pół nocy, nigdy się nie dowiemy, ale następnego 

ranka książka wyglądała prawie jak nowa! Tydzień później tata podarował ją swojej córeczce 

na urodziny. 

I tak kończy się bajka o baaardzo zmęczonej książce z bajkami, gdyż nasza bohaterka nigdy 

więcej nie miała powodów, by być zmęczona. 

 

 



 

 

Córeczka pana kierowcy wiedziała, że książkom jak ludziom należy się szacunek i że lubią, 

jeśli się je traktuje poważnie. Dlatego delikatnie przewracała w niej kartki, a po czytaniu 

odkładała na półkę, żeby bajki mogły odpocząć. Żeby Baba Jaga nie musiała więcej leczyć 

bolesnych guzów, smok ział pięknym pomarańczowym ogniem, a krasnoludki miały siłę 

sprzątać bajkowy las wesoło przy tym śpiewając. 

Pytania do bajeczki: 

1.Jaka czuła się książeczka w bajce? 

2. Dlaczego czuła się zmęczona? 

3. Gdzie poleciała książeczka? 

4. Kto się zaopiekował zmęczoną książeczką? 

5. Komu podarował kierowca samochodu książeczkę? 

6. Czy dziewczynka była dobra dla książeczki? 

 

Piosenka „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4 

Wykonanie: Fasolki 

1. Chociaż czeka już na mnie zaspana poduszka, (przykładanie złożonych dłoni do 

policzka) 

Chociaż misiek zmęczony ziewa ziewa jak smoka. (naśladowanie ziewania) 

To codziennie wieczorem zanim pójdę do łóżka, 

Zanim powiem dobranoc biorę książkę do rąk. (rozkładanie dłoni naśladujące 

trzymanie książki) 

 



Ref. Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo, bo w książkach tak wiele się dzieje. (ręce na 

boczki i kołysanie się) 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć znam to to zawsze się śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć znam to to zawsze się śmieje. 

2. Chociaż mieszka na półce cała masa zabawek, (wskazywanie zabawek na półkach) 

Chociaż zajęć tysiące proponuje mi brat. (kilkakrotne pokazywanie wszystkich 

palców dłoni) 

Biorę z półki książeczki, (rozkładanie dłoni naśladujące trzymanie książki) 

Na dywanie się kładę, (położenie się na dywanie) 

Godzinami oglądam i powtarzam wciąż tak: (naśladowanie przeglądania książki) 

Ref. Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamo, bo w książkach tak wiele się dzieje. (ręce na 

boczki i kołysanie się) 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć znam to to zawsze się śmieje. 

Na przykład gdy czytasz Kubusia Puchatka 

Choć znam to to zawsze się śmieje. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat treści piosenki i doświadczeń dziecka: 

 

1. Kiedy dziecko z piosenki bierze do rąk książki? 

2. Przy jakiej bajce dziecko z piosenki się śmieje? 

3. Czemu chce by mu czytano? 

4. Kiedy Wy sięgacie po książki? 

5. Czy lubicie książki i dlaczego? 

Praca plastyczna „ Moja Książeczka” 

 

 



 

Materiały i przybory: 

 wzorniki kolorów w mocnych, nasyconych barwach 

 satynowe wstążeczki w kolorach tęczy 

 dziurkacz 

 mocny klej, np. Magic 

 samoprzylepne naklejki piankowe 

 kolorowe drobiazgi: piórko, pomponiki, druciki kreatywne, patyczek kreatywny, guziki, 

klejnoty i inne skarby 

 

1. Na brzegu każdej strony robimy dziurkaczem w równych odstępach po 7 dziurek. 

2. Przycinamy wstążki, ich brzegi zabezpieczamy przed pruciem się przez przytopienie. 

Kolorowe kartki układamy, przez dziurki przewlekamy kolejne wstążki i zawiązujemy na 

supełki. 

 

3. Przyklejamy kolorowe drobiazgi na kolejnych stronach książeczki. Używamy solidnego 

kleju, aby elementy nie odpadały w trakcie czytania:) 

4. Każda strona książki może być wykonana w innym kolorze, co pozwoli nam utrwalanie 

nazw kolorów, np. strona pomarańczowa, zielona, niebieska itd. 

 

 

 

 

 

https://www.ceneo.pl/Hobby;szukaj-wst%C4%85%C5%BCka+satynowa+rolka+6;0191.htm#pid=1320
https://www.ceneo.pl/17639203#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/;szukaj-naklejki+piankowe#crid=24262&pid=1320
https://www.ceneo.pl/28929904#crid=26294&pid=1320
https://www.ceneo.pl/;szukaj-druciki+kreatywne#pid=1320


 
 

 

Życzymy udanej zabawy! 

 

Wiersz „Jak powstaje książka?” Magdalena Tokarczyk 

Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają 

i jaką drogę do nas przemierzają. 

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. 

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać. 

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, 

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. 

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, 

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… 

Recenzent poprawki nanosi sprawnie, 

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. 

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. 

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie 

i tak tysiące książek powstanie. 

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. 

W księgarni książkę możemy zakupić, 

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. 

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, 

ale na półkę ładnie odkładamy. 

 

 

 



Zapraszamy na film: „Jak powstaje książka?” 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=  

 

Pisarz- pisze treść książki 

 

 

 

Wydawnictwo- tu przygotowuje się książki do druku 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=


Ilustrator- rysuje obrazki do książek 

 

 

 

Drukarnia- tu drukuje się książki 

 

 

 



Księgarnia- tu możemy kupić książkę 

 

 

 

Czytelnik- ogląda i czyta książki 

 

 

 

 



Matematyka dla smyka. 

Powtórzmy sobie nazwy figur geometrycznych: 

                              

                                  koło                                                           trójkąt 

 

 

 

                

                  kwadrat                                                  prostokąt 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 1. 

 odszukaj na obrazku: koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty, 

 pokoloruj obrazek na wybrany przez siebie sposób, np. koła na pomarańczowo, 
trójkąty na czerwono, kwadraty na niebiesko, prostokąty na zielono. 

 

 



Karta pracy 2. 

 narysuj książkę po śladzie. 

 co jest narysowane na okładce? 

 dokończ projekt okładki. 

 wymyśl tytuł dla tej książki. 

 

 

 



„Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

 

 

1. „Przeskocz kartkę” – dziecko dostaje kartkę A5 od rodzica i kładzie ją przed sobą na 

dywanie. Następnie wykonuje zadania zgodnie z poleceniami np.: „Przeskocz kartkę 

obunóż”, „Stań na prawej nodze i przeskocz kartkę”/”Stań na lewej nodze za kartką” 

itd. 

 

2. „Połóż kartkę po prawej/lewej stronie”- dziecko w siadzie skrzyżnym z prostymi 

plecami trzyma kartkę w rękach wyprostowanych nad głową. Robi skłony w bok – 

kładąc kartkę na podłogę – raz w prawo, raz w lewo. Zabawę prowadzimy 6-krotnie. 

 

3. „Książka na głowie” – dziecko oddaje kartkę, a dostaje książkę. Kładzie ją sobie na 

głowie i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy rodzic wydaje kolejno 

polecenia np.: „Obracamy się/tańczymy/chodzimy bokiem/kucamy/chodzimy do tyłu” 

itd. Jeżeli dziecku spadnie książka, podnosi ją i ćwiczy dalej. 

 

4. „W księgarni” – dziecko kładzie się na boku na dywanie. Na hasło: „Książki się 

otwierają” – przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i 

nogi; „Kartki się przewracają” – klaszcze w dłonie; „Książki się zamykają” – dziecko 

powraca do pozycji wyjściowej; „Książki stoją na regale” – dziecko przechodzi do 

stania na baczność. Zabawę prowadzimy 4-6-krotnie. 

 

5. „Bala drewna” – zabawa relaksacyjna- Rodzic rozkłada koc na dywanie i zaprasza 

dziecko, które kładzie się na kocu i się nie rusza. Rodzic obraca je tak, by zawijać je w 

kocyk jak „naleśnik”. Potem rozwijamy i powtarzamy. 

 

 

Dziękujemy za wspólne ćwiczenia 

Pozdrawiamy Pani Justyna i Pani Jola. 

 


