
   

 

Scenariusz Tygodnia Książki 

 

 

Termin: 14 - 18.05.2018 r. 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Stelmaszyk, Elżbieta Bełz, Beata Szczypińska 

 

Cele: 

 

o Krzewienie wśród dzieci wiedzy na temat budowy książki i etapów jej powstawania. 

o Budzenie szacunku do książek i ich twórców. 

o Zachęcanie do czytelnictwa. 

o Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

o Zapoznanie z twórczością polskich poetów piszących wiersze dla dzieci. 

o Wdrażanie do właściwego zachowania podczas szkolnych imprez. 

 

Metody: 

 

o pogadanka, 

o pokaz multimedialny, 

o historyjka obrazkowa, 

o burza mózgów, 

o quiz, 

o głośne czytanie, 

o arteterapia: biblioterapia, plastykoterapia, 

 

Pomoce dydaktyczne: 

 

o książki dla dzieci, 

o plansze „Budowa książki” 

o etykiety z nazwami poszczególnych elementów książki, 

o historyjka obrazkowa „Od autora do czytelnika” – duża do pokazu i małe do układania przez 

dzieci 

o pokaz multimedialny „Od autora do czytelnika” 

o krzyżówka z hasłem i ilustracje do odgadywania liter 

o kolorowanki „Książka” 

o kredki 

o arkusz brystolu 

o pisaki 

 

Przebieg Tygodnia Książki 

 

1. Warsztaty wiedzy o książce - spotkania w klasach (14 - 17.05.2018 r.) 

 pogadanka na temat budowy książki (wykorzystanie planszy „Budowa książki”) 

 oglądanie książek – wskazywanie poszczególnych elementów książki 

 (wykorzystanie etykiet z nazwami elementów, np. tytuł, spis treści, strona tytułowa, 

ilustracja itp.) 

 pokaz multimedialny „Od autora do czytelnika” 

 układanie historyjki obrazkowej „Od autora do czytelnika” 

 wspólne rozwiązywanie krzyżówki, 

 kolorowanie ilustracji na temat „Książka” 



 

2. Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci uczestniczące w lekcjach 

bibliotecznych w roku szkolnym 2017/2018 (biblioteka szkolna 14 - 31.05.2018 r.) 

3. Podsumowanie Tygodnia Książki – spotkanie całej społeczności szkolnej (18.05.2018 r. – sala 

gimnastyczna, godzina 09:00 – 10:30. 

 quiz – przypomnienie wiadomości na temat budowy książki, 

 burza mózgów - „Jak dbać o książki?” 

 głośne czytanie wierszy dla dzieci (Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Ludwik Jerzy Kern, 

Wanda Chotomska) 

 pożegnanie, zachęcanie do odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek. 


