Propozycje zabaw „Skowronki”
Dzień książki.

1. Jak powstaje książka? Z pomocą Rodziców przeczytajcie tekst Magdaleny Tokarczuk.
Następnie porozmawiajcie czy to jest łatwe zadanie aby napisad książkę? Co trzeba
najpierw zrobid aby powstała książka. Może uda się Wam narysowad albo z pomocą
rodzica wypisad w punktach etapy powstawania książki.
„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
przepisad. Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchad...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 zakupid, a w bibliotece
możemy ją wypożyczyd. Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę
ładnie odkładamy.”

2. Dodatkowo możecie obejrzed filmik edukacyjny pt.: „Jak powstaje książka
ilustrowana”.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI&t=1s
3. Spróbujcie wykonad z dostępnych w domu materiałów zakładkę do książki. Możecie
wykorzystad włóczkę i zrobid kilka warkoczyków np.: 3-4. Następnie wszystkie
warkoczyki, jednym koocem związad wstążką lub nitką. Zakładka gotowa. Możecie też

wyciąd kształt zakładki z kartki i ozdobid ją według własnego pomysłu (szablony do
wydrukowania znajdziecie na koocu)

4. Miś Pączuś bardzo za Wami tęskni i żałuje, że na razie nie może odwiedzad Was w
Waszych domach. Dlatego proponuje, abyście razem z Rodzicami i swoim ukochanym
misiem (lub inną ukochaną przytulanką) wybrali ulubioną książkę, którą wspólnie
przeczytacie. Zróbcie też zdjęcie Waszego misia z książką i wyślijcie do nas.
Zamieścimy je w Albumie Misia Pączusia 

Szablony zakładek do wydrukowania:

