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INSPIRACJE DLA RODZICÓW 
do pracy z materiałem filmowym 

pt. „Jak powstają książki?”

Autorka: Oliwia Dulęba

1. Odwiedźcie prawdziwą księgarnię/bibliotekę! – aktywność stwarzająca okazję 
do samodzielnych poszukiwań i doświadczania.

Bezpośrednie doświadczenie i możliwość samodzielnej eksploracji jest najskuteczniejszym 
narzędziem edukacyjnym. Jeśli chcesz zainteresować swoje dziecko książkami i czytelnictwem, 
zaproponuj mu wizytę w pobliskiej księgarni, bibliotece lub antykwariacie. Wspólnie 
poznajcie układ tych miejsc, rozmieszczenie książek, oznaczenia półek, no i oczywiście 
same książki. Spróbujcie zagadnąć księgarza lub bibliotekarza, może potowarzyszy wam 
w wycieczce i opowie jeszcze więcej! A może jesteście już zdecydowani na zakup jakiejś 
książki? Zabawcie się w księgarnianych detektywów i spróbujcie samodzielnie odnaleźć ją 
na księgarnianych półkach.

2. Róbcie zapiski na temat czytanych książek – zabawa pobudzająca ciekawość dziecka. 
O walorach czytania dzieciom chyba nikogo nie trzeba przekonywać . Warto jednak wzbogacić 
tę aktywność tworzeniem wspólnych zapisków o książkach. Oglądając film „Jak powstają 
książki?”, dziecko dowiaduje się, że tworzeniem książki zajmuje się nie tylko jej autor, ale także 
inne osoby, jak redaktor czy ilustrator. Poszukajcie w waszych ulubionych pozycjach tych 
informacji i zapiszcie je, na przykład w specjalnym zeszycie. Jeśli Twoje dziecko lubi rysować, 
do opisów może dołączyć własne ilustracje, przedstawiające ulubioną historię z książki lub 
portret głównego bohatera. W ten sposób powstanie wyjątkowa pamiątka małego czytelnika. 

Wskazówka! Zwróć uwagę dziecka na tzw. stopkę redakcyjną, która zawiera informacje 
o twórcach i wydawcy książki. Zwykle znajduje się ona na odwrocie strony tytułowej lub 
na końcu książki. Może zainteresuje was także fakt, że każda książka posiada unikatowy numer, 
tzw. ISBN. Sprawdźcie sami! 

3. Twórzcie własne książki! – zabawa rozbudzająca wyobraźnię, twórcze myślenie 
oraz wzbogacająca słownictwo.

W bardzo prosty sposób możecie sami stworzyć książeczkę! Potrzeba do tego nieco papieru, 
zszywacza i… trochę wyobraźni. Złóżcie na pół kartki papieru i przytnijcie je do rozmiaru, jaki 
wam odpowiada. Następnie zszyjcie w miejscu zgięcia. Przyda się do tego zszywacz z dłuższym 
ramieniem, dostępny w wielu sklepach papierniczych. Nie zapomnijcie o przygotowaniu 
okładki, na przykład z kolorowej kartki z bloku technicznego, aby odróżniała się od reszty. 
Wymyślcie tytuł i twórzcie! Może to być książka obrazkowa, którą dziecko będzie opowiadało 
lub książka z podpisami do samodzielnego przeczytania. Jeśli twoje dziecko jeszcze nie pisze, 
wysłuchaj uważnie jego pomysłów i pomóż mu je zapisać. 
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Wskazówka! Jeśli potrzebujecie inspiracji, możecie skorzystać z popularnych kości opowieści, 
dostępnych w większych księgarniach i sklepach papierniczych. Na każdej ściance takiej kostki 
widnieje prosty obrazek, np. słońce, dziewczynka, serce, dom itp. Rzucając kośćmi, losujemy 
zestaw takich obrazków i układamy je w dowolnej kolejności. Następnie staramy się układać 
zdania i łączyć je w jedno opowiadanie, np. Pewnego dnia mocno świeciło słońce. Zuzia spojrzała 
na nie i poczuła, jak jej serce cieszy się na ten widok. Weszła do domu i powiedziała o tym swojej 
mamie. Następnie taką opowieść spróbujcie zilustrować na kartach przygotowanej książeczki.

Podobne kości możecie także wykonać sami przyklejając na ścianki zwykłych kostek do gry 
obrazki przedstawiające przedmioty z otoczenia dziecka, części ciała, zwierzęta, rośliny itp. 
Gotowe szablony do druku są także łatwo dostępne w internecie na stronach i blogach typu 
„zrób to sam”. Później trzeba tylko puścić wodze fantazji, opowiadać i … pisać własne książki! 

3. Czytajcie razem! – wzbogacanie doświadczeń dzieci, podtrzymywanie zainteresowania 
książkami

W przestrzeni domowej warto jest organizować dla dzieci spotkania z żywym słowem, czyli 
czas wspólnego czytania. Zazwyczaj czytamy dzieciom przed snem i jest to bez wątpienia cenna 
praktyka. Aby jednak nieco urozmaicić tę czynność, warto nadać jej szczególny charakter. Może 
towarzyszyć wam wyjątkowa aranżacja przestrzeni, np. nakrycie małego stoliczka, przygotowanie 
jakiejś niewielkiej dekoracji, a może także poczęstunek w postaci herbaty i ciasteczek. Wówczas 
przeniesienie w magiczny świat bajek, opowieści czy dziecięcej poezji będzie jeszcze bardziej 
przyjemne i niezwykłe!

Dodatkowe pomysły:

– Szablon zakładki z elementami do wycięcia i naklejenia (załącznik 1).

–  6-elementowa historyjka obrazkowa, prezentująca etapy powstawania książki, do wycięcia 
przez dziecko i ułożenia w porządku chronologicznym (załącznik 2).
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ZAPROJEKTUJ WŁASNĄ ZAKŁADKĘ.
Wytnij przód i tył zakładki, a następnie naklej 
obie części na tekturkę. Wytnij bohaterów książek 
i ozdób nimi zakładkę.

Załącznik 1
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JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?
Wytnij obrazki. Przyjrzyj się im i ułóż je w odpowiedniej kolejności. Odetnij wyrazy z dołu 
strony i przyklej je we właściwych miejscach. Opowiedz, jak powstaje książka.a
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Załącznik 2


