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To już kolejny tydzień jak się bawimy razem, lecz na odległość. W tym 

tygodniu proponujemy wspaniała zabawę pełną  niesamowitych przygód i 

historii, jaką jest książka. 

Przecież  

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 

wymyśliła”  

– Wisława Szymborska. 
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Jak powstaje książka ? 

Zapraszamy Was do obejrzenia króciutkiego filmiku pt.: ,, Jak powstaje 

książka?  Link do filmu podajemy poniżej: 

https://youtu.be/icdV3QZb10Q  

 

Co daje nam czytanie książek? 

-Poszerzamy słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i 

myśli. 

-Poprawiamy pamięć, ponieważ czytając zapamiętujemy dużo więcej. 

-Rozwijamy wyobraźnię, gdyż mając przed oczami tylko literki, sami musimy 

wyobrazić sobie co dzieje się w książce. 

-Poprawiamy skupienie i koncentrację, ponieważ czytanie wymaga od nas 

skupienia uwagi przez dłuższy czas. 

 

 

https://youtu.be/icdV3QZb10Q
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KODEKS  CZYTELNIKA:   

 

 Zanim weźmiesz książkę umyj ręce. 

 Delikatnie przekręcaj strony. 

 Nie zaginaj rogów, używaj zakładki. 

 Oglądaj i czytaj w miejscu dobrze oświetlonym. 

 Nie niszcz książek. Nie wyrywaj kartek. 

 Nie rysuj w książkach. 

 Po przeczytaniu odłóż na miejsce. 

 Naprawiaj zniszczone książki. 

 Oddaj na makulaturę, jeśli nie można już naprawić. 

 Szanuj książki i dobrze je traktuj. 

 Chroń przed przemoczeniem. 

 Wypożyczone książki zwracaj do biblioteki. 

 

 

 

Zachęcamy Was Świetliczaki  do obejrzenia filmu pt. „Zasady korzystania z 

książek”: https://youtu.be/BehV1UbZXaE  

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/BehV1UbZXaE
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Zakładka do książek może być własnoręcznie wykonanym prezentem np. dla 

koleżanki lub kolegi. Można ją wykorzystać do czytania swoich ulubionych 

książek lub do podręczników.  

Pamiętajcie nic tak nie cieszy jak prezent wykonany samodzielnie. Kto jeszcze 

nie ma pomysłu na ciekawą zakładkę, to zachęcamy Was do wykorzystania 

naszych pomysłów.  

Zakładki wykonane z koralików pysla: 
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Zakładka do książki - słoneczko 

 

Materiały,które będą Wam potrzebne: 

żółty i biały filc, szara tektura, kolorowe paski papieru,4 kolorowe wstążki, 

klej, czarny cienki marker, ołówek , nożyczki, linijka, dziurkacz. 

 

Z żółtego filcu wycinamy słońce z promieniami (tylko do górnej połowy). Z 

białego filcu wycinamy chmurę większą od słońca i zaznaczamy na niej 

szerokość słońca pod ostatnimi promykami. Między zaznaczonymi punktami 

rysujemy falę (taką jak wokół chmurki) i przecinamy wzdłuż niej. W nacięciu 

umieszczamy słońce i przyklejamy je z jednej i z drugiej strony. Z tektury 

wycinamy prostokąt o wymiarach 3,5 cm x 21 cm i oklejamy ją kolorowymi 

paskami papieru. Po poklejeniu na jednym z końców wycinamy falę (j. w.) a 

na drugim robimy 4 dziurki za pomocą dziurkacza. Przez dziurki przeciągamy 

wstążki i związujemy je. U góry przyklejamy chmurkę i zakładka 

do książki gotowa!!! 

 

Zakładka do książki z papieru 

 

Materiały: 4 kolorowe paski papieru, klej, nożyczki. 

Końce kolorowych pasków papieru łączymy ze sobą. Pierwsze dwa sklejamy 

prostopadle do siebie (ten po lewej na wierzchu), trzeci przyklejamy na pasku 

po lewej stronie prostopadle do niego, ale równolegle z paskiem po prawej. 

http://praceplastyczne.pl/inne/141-zakladka-do-ksiazki-sloneczko
http://praceplastyczne.pl/33-artykuly/372-tanie-ksiazki-dla-dzieci-gdzie-ich-szukac
http://praceplastyczne.pl/papier/111-zakladka-do-ksiazki-z-papieru
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Czwarty przyklejamy pod pierwszym paskiem po prawej prostopadle do niego, 

ale równolegle z paskiem po lewej oraz nad drugim paskiem po prawej. Paski 

przeplatamy między sobą tworząc wzór. Na końcu sklejamy i odcinamy 

nadmiar papieru. Zakładka gotowa. 

 

Zakładka „Owca” 

 

 
 

Materiały: patyczki laryngologiczne, nożyczki, klej w sztyfcie, klej magik, 

papier techniczny. 

Potrzebne Wam będą następujące elementy: 
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Zakładki narożne origami  

 

 
 

 

Materiały: kartkę kolorowego papieru uciętą do wymiarów 15 cm x 15 cm. 

 

Instrukcja składania: 

      1. Kartkę złóż na pół wzdłuż przekątnej, aby otrzymać kształt trójkąta. 

2. Ramiona trójkąta złóż do środka, a następnie odegnij je z powrotem tak, 

aby w odpowiednich miejscach powstały zagięcia. 

3. Złap za wierzchnią warstwę papieru i zagnij górną część trójkąta w dół, 

do podstawy. 

4. Boki trójkąta zegnij do środka (tak jak w punkcie 2), a następnie włóż je 

do środka, zaginając je w połowie (wzdłuż linii powstałej w punkcie 3). 
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Zakładka z żabką 

Przygotuj: 

 zieloną zakładkę 

 3 koła wycięte z papieru (dwa zielone i jedno białe) 

 czerwony trójkąt o wymiarach identycznych jak ten w zakładce 

 pasek papieru wycięty z czerwonego papieru (wymiary wedle uznania – to będzie 

język żaby) 

 dwa cekiny 

 klej 

 czarny flamaster 

 

Zakładka z królikiem 

Przygotuj: 

 błękitną zakładkę 

 uszy królika wycięte z błękitnego papieru 

 wnętrze uszu królika wycięte z różowego papieru 

 2 serduszka z różowego papieru 

 czarny flamaster 

 klej 
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Zakładka z kurczaczkiem 

Przygotuj: 

 żółtą zakładkę 

 mniejszą czerwoną zakładkę (baza z kwadratu o bokach 10 cm x 10 cm) 

 czerwony trójkąt o wymiarach identycznych jak ten w żółtej zakładce 

 fantazyjny kształt wycięty z żółtego papieru (na fryzurę kurczaka) 

 dwa białe kółka z kropkami namalowanymi czarnym flamastrem 

 

Zakładka z włóczki 

 

Potrzebne będą: kłębek włóczki i nożyczki. 

Włóczkę nawijamy na złożone palce dłoni lub na twardy kartonik. Nie należy 

naciągać zbyt mocno nitek, gdyż później trudno nam będzie wydostać dłoń lub 

wysunąć kartonik. Im więcej włóczki nawiniemy, tym bardziej bujny będzie 
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nasz pompon-zakładka. 

 

Gdy uznamy, że nawinęliśmy wystarczającą ilość włóczki, odcinamy ją z kłębka 

i wysuwamy delikatnie palce lub kartonik. Środek obwiązujemy mocno nitką 

tego samego lub innego koloru, tak by wolny koniec pozostał długi. Jego 

długość dopasowujemy do wysokości książki. Następnie nożyczkami rozcinamy 

powstałe pętle włóczki po obu stronach nitki. Pompon gotowy! Wystarczy go 

trochę poczochrać i umieścić na odpowiedniej stronie książki, wsuwając wolny 

koniec nitki między strony :). 

Zakładka Nosacz  

 
Potrzebne będą: kolorowe kartki z bloku technicznego, włóczka i gruba igła, 

nożyk do papieru, klej i nożyczki. 

Wycinamy z kartki bloku technicznego prostokąt o wybranych wymiarach (np. 

15 x 5 cm). Następnie na środku prostokąta zaznaczamy ołówkiem dwa 

równoległe odcinki o długości 6 cm i łączymy je po jednej ze stron półkolem 

tak, by powstał kształt długiego "nosa". Używając nożyka do papieru (lub 

nożyczek po zrobieniu małej dziurki na środku), wycinamy ten kształt. Z kartek 

innego koloru wycinamy koła, które będą oczami naszej zakładki. Przyklejamy 

je nad nosem. Na szczycie zakładki robimy małe dziurki igłą i przewlekamy 

przez nie nitki włóczki - w ten sposób powstaną włosy. I gotowe! Oczywiście 

zakładki mogą mieć nosy o różnym kształcie - wszystko zależy od wyobraźni 

twórcy. 
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Świetliczaki a może macie ochotę zagrać w bajkowe Dooble?  

 

Poniżej znajdziecie karty gotowe do druku, które wystarczy tylko wyciąć i 

można się świetnie bawić  

Oto zasady gry:  

Na dany sygnał gracze patrzą na pierwszą kartę z góry, którą trzymają w ręku i 

szukają wspólnego symbolu z kartą, która leży na stole. Symbol nazywają 

głośno i szybko kładą swoją kartę na stole, przykrywając starą kartę. Teraz 

każdy z graczy musi znaleźć wspólny symbol z nową kartą!  Wygrywa ten, kto 

pierwszy pozbędzie się kart. 
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Życzymy przyjemnej i twórczej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


