
Scenariusz lekcji bibliotecznej 

 

Temat: Jak powstaje książka? 

Cele główne: 

- uczeń wie co to jest książka, 

- jakie są etapy powstawania książki, 

- jakie zawody są związane z powstawaniem książki, 

Metody: 

- pogadanka, 

- zabawa dydaktyczna, 

- burza mózgów, 

- pokaz, 

Formy pracy: 

- praca z całą grupą, 

- indywidualna, 

Pomoce dydaktyczne:  

- ilustracje 

- krzyżówka 

- książki 

 

Przebieg zajęć 

1. Uczniowie trzymając w rękach książki odpowiadają na pytania: 

 Co to jest książka? 

 Co można znaleźć w książce? 

 Czy lubicie czytać?  

 Czy lubicie jak rodzice wam czytają? 

 Po co są książki? 

2. Wyjaśnienie wyrazów: pisarz, ilustrator, drukarz, czytelnik. 

 pisarz pisze książki, 

 ilustrator wykonuje obrazki do książki, 

 drukarz przygotowuje książki do druku, a maszyny drukują książkę, 

 czytelnik wypożycza lub kupuje książki. 

 

 



3. Oglądanie i opowiadanie treści obrazków przez dzieci. 

 

Autor pisze książki. 

 

Źródło: www.pixabay.pl 

 

Ilustrator wykonuje obrazki do książek. 

 

Źródło: www.pixabay.pl 

 

 

 

 

 



 

Drukarz przygotowujący książkę do druku. 

 

Źródło: https://www.printnews.pl 

 

Maszyny drukują książki. 

 

Źródło: https://www.istockphoto.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.printnews.pl/
https://www.istockphoto.com/


 

Czytelnik wypożycza lub kupuje książkę. 

 

Źródło: www.pixabay.pl 

 

 

4. Zadawanie zagadek o książkach: 

 Bez kluczyka ją otwierasz, żeby stron zobaczyć wiele. O niej ludzie mówią 

nieraz, że jest mądrym przyjacielem. (książka) 

 Najpierw człowiek mnie wymyślił, potem drukarz wydrukował. Do księgarni 

po mnie przyszli, by dla dzieci mnie kupować. (książka) 

 Piszę książki i wierszyki. Bajki, baśnie i legendy. Swoje myśli nam napisze, 

byśmy w książce je znaleźli. (autor) 

 W jego pracy są maszyny, które kartki łączą w całość, by powstała kolorowa 

książka nasza ta jedyna. (drukarz) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Rozwiązanie krzyżówki podsumowującej wiadomości z lekcji. 

 

 

              

              

              

              

              

 

Pytania: 

1. Drukują książki. 

2. Przygotowuje książki do druku. 

3. Wypożycza lub kupuje książki. 

4. Wykonuje obrazki do książek. 

5. Pisze książki. 

Hasło: autor 

Odpowiedzi: 1. Maszyny. 2. Drukarz. 3. Czytelnik. 4. Ilustrator. 5. Pisarz. 

6. Zakończenie i podziękowanie uczniom za wspólną pracę. 
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