
W tym tygodniu „ Biedroneczki’’ będziemy realizowały hasło: „ Tajemnice 

książek’’ 

Posłuchajcie wierszyka  , który uświadomi Wam, że warto dbać o książki bo 

wiele się z nich uczymy i dzięki temu służą nam one wiele lat. 

Ale wstyd!  

Dominika Niemiec  

Dnia pewnego ciepłą zieloną wiosną  

mała Ania patrzyła, jak kwiatki rosną.  

A że chciała narysować sobie takie ładne kwiatki,  

umieściła je na książce, na środku okładki.  

Wiem, powiecie, że Ania książkę tak zniszczyła,  

ale jeszcze ta historia wcale się nie skończyła.  

Ale wstyd!  

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania,  

zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania.  

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą.  

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą?  

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło,  

bo książce to pranie wcale nie posłużyło.  

Ale wstyd!  

Siostra Ani, gdy tylko spostrzegła jej poczynania,  

zaczęła szukać jakiegoś rozwiązania.  

Chciała książkę wyszorować szczoteczką i wodą.  

Może one na ten kłopot coś pomóc tu mogą?  

Ale zamiast się poprawić, wszystko się pogorszyło,  

bo książce to pranie wcale nie posłużyło.  

Ale wstyd!  

Mama, gdy zobaczyła poczynania swoich córek,  

za zniszczenie książki dała im porządną burę.  

Bo się okazało, że książka nie należy do dzieci,  

a jedynie ktoś im tę książkę do czytania polecił.  

I mama z biblioteki ją wypożyczyła.  

A to bardzo ważna kwestia w tym momencie była.  



Ale wstyd!  

Ale wstyd!  

– No cóż, musicie teraz naprawić swe zachowanie.  

Zaraz wymyślę dla was jakieś zadanie.  

Pomożecie mi poustawiać stos książek na półki,  

a wtedy wybaczymy wam te wyczyny, te bzdurki.  

Dziewczynki zabrały się do pracy ku uciesze mamy.  

– Jak dbać i szanować książki, teraz zapamiętamy.  

A gdzie wstyd? Już minął, znikł!  

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: Czego dotyczył wiersz? 

Co stało się z książką?  

Kto ją zniszczył? Czy takie zachowanie było właściwe? Skąd dziewczynki 

miały książkę? Co  

musiały zrobić po tym, jak zniszczyły książkę? Co czuły dziewczynki, gdy 

oddawały książkę do  

biblioteki? Co musiały zrobić w bibliotece? Czy to, co czuły, minęło? Czy Ty 

też kiedyś wstydziłaś/eś  

się z jakiegoś powodu? W jakiej to było sytuacji? Czy to było przyjemne 

uczucie? Jak czułaś/eś się,  

gdy wstyd minął?  

  

Dzisiaj jeszcze jedno zadanie poznamy literę ‘ F, f’’ 

Proszę wykonajcie ćwiczenia z książki „ Plac zabaw ‘’ cz.4 str. 8 

Przeczytajcie wyrazy z litera f   , podzielcie je na sylaby i pokolorujcie tyle 

kółeczek ile sylab. Każdy z was napisze dodatkowo literę f w zeszycie lub 

ćwiczeniówce z literkami.  

Ćwiczenia z zakresu ekologii wykonywaliśmy w zeszłym tygodniu na kartach 

pracy  , proszę w wolnym czasie uzupełniajcie sobie ćwiczenia  w książce od 

str.1-4 


