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Zagadnienie 

Historie nie z tej ziemi. 

Drogi uczniu dzisiaj lekcja z literatury. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. Obejrzyj krótką historię książki. 

Temat: O książkach, czytaniu i niezwykłych bibliotekach. Notatka – sporzadzamy krótki tekst, 

który pomoże nam zapamiętać ważne informacje. (lekcja 2godz.) 

 

II. Wybierz pięć twoim zdaniem najwazniejszych informacji o dziejach książki i przedstaw je w formie 

graficznej. 



 

III. Zapisz, zapamiętaj. 

Notatka to krótki tekst zapisany w celu zapamiętania najważniejszych informacji. 

IV. A teraz przeczytaj fragmenty piosenki, która promowała akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Narysuj 

w zeszycie tabelę według wzoru zamieszczonego na sąsiedniej stronie i zanotuj w niej wyrazy lub 

związki wyrazowe przywołujace wydarzenia lub bohaterów znanych książek. Podaj tytuły oraz autorów 

tych tekstów. 

Jacek Cygan 

Cała Polska czyta dzieciom (fragmenty) 
W zamkniętych książkach zamknięte serca, 

Bajki zamknięte na „nie mam czasu”. 

Samotny cesarz, uśpiony słowik, 

I krasnoludki, i Łasuch. 

 

Nieczynny komiks – chrapie Matołek 

Śpiąca królewna dawno zaspała, 

Rdzewieje w ciszy Lokomotywa 

I Ptasie Radio nie działa. […] 

 

Ref. Cała Polska czyta dzieciom 

Z wieczora i z rana, 

Cała Polska czyta dzieciom, 

Bo Polska to Mama. […] 

 

Tu czary-mary, tam czary ognia, 

Nasz Smok Wawelski też w mroku świeci! 

Nawet Dziewczynce, tej z zapałkami, 

Cieplej, gdy jest znów wśród dzieci. 

 

A potem nocą we śnie przychodzą 

Z bajek postacie, ciepłe, kosmate, 

I dziecko tuli się do poduszki, 

Myśląc, że jest to Kubuś Puchatek. […] 

 

WZÓR: 



 

Fragment tekstu Tytuł utworu, książki Autor 

„Samotny cesarz, uśpiony słowik” Słowik Hans Christian Andersen 

 

 

 

V. Przepisz zapamietaj. 

RADY  DLA  PISZĄCYCH NOTATKĘ 

Przeczytaj uważnie tekst. 

1. Wyodrębnij istotne fakty: 

 ustal, co, gdzie i kiedy się wydarzyło, 

 uporządkuj zdarzenia chronologicznie, 

 wymień uczestników zdarzeń i podaj najważniejsze informacje na ich temat. 

2. Zebrane informacje zanotuj w punktach lub nadaj im formę graficzną. 

3. Notatkę w formie ciągłej zapisz zwięźle i w przejrzysty sposób, zastosuj akapity. 

4. Nadaj notatce tytuł. 

 

VI. Zrób w zeszycie notatkę na temat książki. Przerysuj schemat I uzupełnij go swoimi przykładami. 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć po tej lekcji: 

 sporzadzać notatkę 

 wiedzieć jak jest zbudowana książka 



 


