
Dzień dobry!   
Porozmawiamy dziś o polskim poecie Janie Brzechwie. Ten wciąż popularny autor napisał wiele utworów 
literackich, które dedykował dzieciom. Najbardziej znane z nich to: „Na straganie”, „Samochwała”, 
„Kaczka dziwaczka”, „Żuk”, „Tydzień”, „Tańcowała igła z nitką”. Któż nie zna również przygód 
„Pytalskiego”, „Koziołeczka”, serii wierszyków o Zoo, których bohaterami są wilk, niedźwiedź,  krokodyl, 
słoń, lew, struś i lis).  Od lat bawią nas także „Entliczek-pentliczek”, „Katar”, „Szelmostwa Lisa Witalisa” i  
„Akademii Pana Kleksa”. 
Utwory, które napisał Jan Brzechwa są bardzo lubiane przez dzieci, jak też dorosłych. 
Ich treść jest pełna przygód i niespodzianek. Głównymi bohaterami są zwierzęta (hipopotam, kaczka, 
żuk, żaba, wrona, pies, jeż, ślimak) i rośliny (pomidor, koperek, szczypior, kalarepka, cebula, burak, 
fasola). Dzieła Jana Brzechwy są pełne humoru, zawierają często zaskakujące zakończenie, uczą i 
wychowują - pochwalają dobre zachowanie, ośmieszają złe i nieakceptowane.  
Jan Brzechwa jest poetą. Symbolem pisarzy i poetów jest gęsie pióro.  
 

 
 
Drodzy Rodzice, warto zapytać dzieci, czy domyślają się do czego ono dawno temu służyło. Następnie 
posłuchać cierpliwie wypowiedzi dziecka i dopiero po wyczerpaniu wszystkich jego pomysłów 
wytłumaczyć, że dawniej takie pióra wykorzystywane były przez ludzi do pisania. Znane nam 
współcześnie ołówki, pióra wieczne, długopisy, pisaki, wreszcie  komputerowa i telefoniczna klawiatura - 
pojawiły się wiele lat później. Dzięki tym narzędziom oraz umiejętności pisania można zapisywać, co się 
chce i przekazywać te informacje innym osobom do przeczytania.  
 
Poeta to osoba, która wymyśla tekst rymowanej bajki lub wiersza. Jednym z utworów Jana Brzechwy jest 
wiersz „Żuk”. Zapraszamy dzieci do jego wysłuchania  https://www.youtube.com/watch?v=gvg8kqnCpR4  
 
Po jego wysłuchaniu, poprośmy dziecko, aby opowiedziało własnymi słowami przygodę żuka i biedronki. 
Jeżeli sprawi mu to trudność, można zadawać pytania pomocnicze. Na koniec zaproponujmy dziecku 
wymyślenie, jak jego zdaniem potoczyły się dalsze losy trójki bohaterów wiersza: żuka, biedronki i 
muchomora. Proponujemy także zachęcić dzieci do zilustrowania wymyślonych przez nie historyjek i 
zrobienia na ten temat książki.  
W zaplanowaniu kolejnych etapów pracy nad książką przydatne będą informacje, jak ona powstaje. 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na ten temat. 
 

Jak powstaje książka? 
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk 
 

Etapy pracy nad książką należy zaplanować wspólnie z dzieckiem, odpowiadając na pytania: 
1. Jaki tytuł będzie miał utwór? 
2. Kto będzie autorem tekstu i jej ilustratorem?  
3. Jaką rolę w przygotowaniu książki mogą odegrać inni domownicy? (redaktorzy, czytelnicy …)  
4. Co będzie potrzebne do zrobienia książki?  
5. Jakie materiały plastyczne będziemy wykorzystywać podczas przygotowania ilustracji? 
6. Jak zapiszemy treść książki i kto to zrobi? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gvg8kqnCpR4
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk


 
Następnie wystarczy zgromadzić potrzebne materiały … i zabrać się do pracy   
 
Drodzy Rodzice 
Sówki wielokrotnie robiły w przedszkolu własne książeczki i sprawiało im to wiele radości. Z dumą 
przynosiły je do nas, oświadczając: Proszę pani to moja książka. Sam ją zrobiłem!  
Były autorami, ilustratorami, redaktorami i czytelnikami swoich dzieł równocześnie. Zazwyczaj zaczynały 
pracę od złożenia na pół kartek i zapełnienia ich swoimi rysunkami. Czasami prosiły nas o pomoc w 
napisaniu tytułu i podpisów do kolejnych obrazków, ale również podejmowały próby zapisywania ich w 
dostępny dla siebie sposób. Najczęściej  samodzielnie pisały swoje imię, jako Autora dzieła. Zawsze 
książka robiona była z myślą o kimś: dla mamy, taty, rodzeństwa, kolegi z przedszkolnej grupy i dzieci 
traktowały ją niezwykle emocjonalnie. 
Często byłyśmy jednymi z pierwszych czytelników dziecięcych książeczek. Zawsze akceptowałyśmy 
zawarte w nich pomysły, gratulowałyśmy pomysłu i sposobu wykonania. Mamy nadzieję, że domowe 
książeczki będą powstawały w podobny sposób. Ważne jest, aby do minimum ograniczyć ingerowanie w 
twórczy proces pracy dzieci. Najważniejsze, by poczuły się dumne ze swojego dzieła, cieszyły że powstało 
z udziałem najbliższych i znalazło odbiorców – czyli CZYTELNIKÓW. 
 
Na dziś to już wszystko. Życzymy zarówno dorosłym, jak i dzieciom miłej pracy nad przygotowaniem 
książek. Serdecznie pozdrawiamy Domowe Redakcje i czekamy na zdjęcia - panie Małgosia i Jola  
 

 

 

 


