
 

KRÓTKA HISTORIA KSIĄŻKI – K. Pietryszko 

 

O książce i czytaniu powiedziano i napisano już dużo.  

M. Dąbrowska powiedziała kiedyś, że: ,,książka i możliwość 

czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.  

 

Zgadzacie się z tym? 

 

Osobiście zawsze uważałam, że książka to nasz cichy  

i skromny przyjaciel. Towarzysz dobrych i złych chwil, wyzwalacz naszej 

marzycielskości i coś, co pomaga nam zrozumieć nasze emocje. Autorka ,,Harrego Pottera” 

mówi wprost: ,,- masz jakieś wątpliwości? Idź do biblioteki” – do czego gorąco Was 

zachęcam.  

 

A czy wiecie w ogóle skąd pochodzi książka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Książki rozwijały się jednocześnie w różnych miejscach świata. Ze 

względu na położenie geograficzne i poziom rozwoju ludności 

danego terenu, wyglądały odmiennie i tworzone były z różnych 

materiałów”. 

Popatrzcie niżej. Tak wyglądałyśmy kiedyś.  

 

Źródło: https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/ 

Gliniane tabliczki 

(Egipt, Azja Mniejsza, 

Grecja) 

 

https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/ 

Woskowe tabliczki 

(Starożytni Rzymianie, 

Grecy) 

Źródło: https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/ 

Papirus (Egipt) 

Papirus 

(Egipt) 

Dopiero w  średniowieczu pojawił się PAPIER.  

Gdzie został wynaleziony? – w CHINACH.  

 

Najstarszą formą książki jest ZWÓJ.  

Najbardziej przypomina współczesną 

książkę. Zobaczcie poniżej: 

https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/
https://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/jak-wygladaly-pierwsze-ksiazki/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na koniec zachęcamy do obejrzenia świetnej animacji na temat tego, jak powstaje 

książka:  

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q  

Miłego oglądania!   

Zwój (wytwarzany w 

starożytności od IV 

tysiąclecia p.n.e.) 

 

Kodeks – współczesna forma 

książki. (upowszechniła się w 

IV IV w.n.e.)  

Jak mieliście okazję zobaczyć rozwój książki był bardzo długi  

i ciekawy. Książka zmieniała swą formę w różnych czasach.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q


 

                               Księgarnia – Biblioteka – Antykwariat – E. Wąchadło 

               Drodzy uczniowie w dniu dzisiejszym zapraszamy Was do zapoznania się z trzema 
instytucjami, gdzie można zaopatrzyć się w książki. Są to: księgarnia, biblioteka i antykwariat. 
W obecnych czasach miejsca te są mało odwiedzane, ponieważ większość z nas szuka 
wszelkich informacji w Internecie, który stanowi źródło obszernej wiedzy. Są jednak ludzie, 
którzy nie wyobrażają sobie życia bez przeczytania chociaż paru stron dziennie jakiejś dobrej 
książki. W księgarniach i antykwariatach pojawiają  się tłumy przed rozpoczynającym się 
rokiem szkolnym w celu zakupu podręczników, a do  biblioteki  najczęściej wybieramy się po 
potrzebną lekturę lub fachową literaturę. Na początku chcemy  przedstawić Wam księgarnię.  
                                                             

                                                           Księgarnia 

W księgarni, czyli w sklepie możemy kupić nowe książki wszelkiego rodzaju oraz  ćwiczenia 
do podręczników itp. 
 



 

 



 

To są właśnie księgarnie. Czy byliście już w takim sklepie  i kupiliście sobie kiedyś jakąś 
ulubioną książkę? 
 

                                                              Biblioteka 

W bibliotece zaś, o której wcześniej wspomniałyśmy już,  wypożyczamy książki.  Mamy  
biblioteki rożnego rodzaju, z których  najbardziej jest Wam znana biblioteka szkolna. Na 
pewno nieraz byliście w naszej bibliotece szkolnej i zapoznaliście się z książkami, jakie tam się 
znajdują. Istnieją biblioteki, tzw. publiczne  miejskie czy wiejskie dla dorosłych i dla dzieci 
oraz biblioteki pedagogiczne z bogatym księgozbiorem popularnonaukowym.  

                           



 

                    

W niektórych bibliotekach działają czytelnie, w których możemy skorzystać z danej książki na 
miejscu. Niestety nie wszystkie książki można wypożyczyć do domu, bo jest mało ich 
egzemplarzy. Nie wszystkie książki można kupić, bo  są niedostępne w księgarniach albo są 
dość drogie. I dlatego wtedy korzystamy z biblioteki, żeby je pożyczyć na jakiś czas. 

 

                                                            Antykwariat 

To miejsce, w którym też kupimy książki, ale  używane. Książki w antykwariatach to takie, 

które nie są już nikomu  potrzebne i oddaje się je na sprzedaż za niewielkie  pieniądze, np. 

podręczniki szkolne. Antykwariaty cieszą się dużą popularnością. 

         



Na koniec sprawdzimy, co zapamiętaliście  z naszej prezentacji. Zadamy Wam pytania: 
1.Czym różni się księgarnia od biblioteki? 
2.Gdzie możemy kupić tanio książki, chociaż niekoniecznie nowe?  
Jeżeli uważnie zapoznaliście się z powyższym artykułem, to odpowiecie na pewno bezbłędnie 
na te pytania. Brawo, jeśli odgadliście!:)   
 
 Przede wszystkim zachęcamy  Was do kupowania, wypożyczania i  czytania książek!  
 

Zdjęcia wykorzystane w tym artykule pochodzą ze źródła: clipart w programie Word. 

 

Pozytywny i leczniczy wpływ Bajek Terapeutycznych na Dzieci – E. Dudek 

 

Cechy charakterystyczne Bajki Terapeutycznej: 

Wszystkie bajki terapeutyczne mają cechy wspólne takie jak: – Tło bajki Akcja bajki musi się 
rozgrywać w miejscach znanych dziecku, tak by budzić pozytywne uczucia u bohatera i 
dziecka. – Główny bohater Postać głównego bohatera, z którym dziecko może się 
identyfikować a zatem widzi odbicie swoich trosk, przeżyć, lęków, co pomaga mu obrać 
właściwą strategię uporania się z nimi. Bohaterem jest zazwyczaj dziecko w wieku zbliżonym 
do jego, lecz nie posiadające identycznych cech takich jak wygląd czy imię. Obserwując takie 
zachowanie bohatera, u dziecka wzmacnia się poczucie własnej wartości, a także rozwija 
umiejętność pozytywnego myślenia. Dziecko uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach: 
bohater tak zrobił to ja też mogę. – Inni bohaterowie Pomagają zwerbalizować lęk, uczą jak 
sobie z nimi radzić, często przyczyniają się do sukcesu głównego bohatera. Wprowadzają 
nastrój optymizmu, miłości, akceptacji i zrozumienia. Zachęcają swojego bohatera do 
otwarcia się, mówienia o własnych lękach. – Główny temat Opis problemu oraz tego, co w 
danej sytuacji odczuwa bohater, czego się boi, co w nim wzbudza lęk. Pozwala dziecku 
zrozumieć, jakie są przyczyny odczuwania takich emocji i co dzieje się z głównym bohaterem. 
– Konstrukcja Oparta na metaforze sytuacji, w której znajduje się odbiorca bajki. – 
Rozwiązanie problemu (oswajanie) Eksponowanie bodźców lękotwórczych oraz łączenie ich z 
emocjonalnie pozytywnymi bodźcami. Celem jest pokazanie jak bohater radzi sobie z danym 
problemem, co robi, jak działa, jakie wzorce zachowania prezentuje. Dochodzi wówczas do 
oswojenia z lękiem, stworzenie dystansu do sytuacji i pokonanie emocji o negatywnej 
barwie. – Brak morału – Pozytywne zakończenie Lub takie zakończenie, które pozwoli na 
obniżenie napięcia oraz zaakceptowania odczuwalnych emocji, jak w przypadku bajek o 
śmierci. 

Rodzaje bajek terapeutycznych: 

Ze względu na pełnione funkcje wyróżniamy trzy rodzaje bajek terapeutycznych: – 
relaksacyjne – psychoedukacyjne – psychoterapeutyczne. 

 



Bajka relaksacyjna 

Celem bajki relaksacyjnej jest uspokojenie, wyciszenie dziecka, wprawienie go w stan 
odprężenia, koncentracji oraz regulowanie jego rytmu pracy i zabawy. Akcja takiej bajki 
rozgrywa się w miejscu znanym dziecku, w miejscu, które jest bezpieczne, przyjazne i 
spokojne. Tuż przed jej opowiadaniem, zadaniem czytającego jest wprowadzić dziecko w 
stan rozluźnienia. Istotnym jest by bajka oddziaływała na słuch, wzrok i czucie dziecka. 
Struktura słuchowa ma wywołać wrażenia typu: słyszysz szum morza, szelest liści; wzrokowa: 
widzisz nadciągające chmury; czuciowa: wchodzisz do ciepłego jeziora, kuchni pachnącej 
pieczonym ciastem. Taka bajka ma być dość krótka. Jej opowiadanie powinno trwać od 3 do 
7 minut. 

Bajka psychoedukacyjna 

Jej głównym celem jest ujarzmienie negatywnych emocji poprzez reinterpretację, czyli 
zmianę sposobu myślenia o nich. Opowiadania tego typu świetnie sprawdzą się do 
przygotowana dziecka przed ewentualną trudną sytuacją jaką może być: pobyt w szpitalu, 
zmiana szkoły czy przeprowadzka. Ma za zadanie wprowadzać zmiany w zachowaniu dziecka, 
wskazać mu nowe wzory postępowania oraz reagowania emocjonalnego ukazać inne 
spojrzenie na sytuację lękową. 

Jest to możliwe za sprawą bohatera bajki przeżywającego problem zbliżony do tego, z 
którym boryka się dziecko. Bajki psychoedukacyjne bogate są w metafory. Elementem 
towarzyszącym bajce psychoedukacyjnej jest aktywność plastyczna, która zachęca dziecko 
do zilustrowania swoich emocji. 

Bajka psychoterapeutyczna 

Działa w obrębie już nabytych negatywnych przeżyć, emocji i lęków. Treść ich musi być 
głęboko zakorzeniona w sytuacji w jakiej aktualnie znajduje się dziecko, bądź , w której 
znalazło się niedawno np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, zmoczenie nocne. W 
oparciu o ten typ bajek zmierzamy do redukcji: lęku, poczucia wstydu, winy, zażenowania, 
poniżenia, gniewu czy złości a więc uczuć związanych z tymi negatywnymi przeżyciami. 
Dziecko poznaje i obserwuje uczucia w kontekście społecznym by finalnie zobaczyć je u 
siebie a na koniec uświadomić sobie, że innym też zdarza się być w podobnej sytuacji. 

Fabuła bajki psychoterapeutycznej jest rozbudowana, zawiera elementy baśni i bajki 
psychoedukacyjnej uzupełnione o takie mechanizmy wpływające na słuchacza jak: 
naśladownictwo i identyfikacja z sytuacją i bohaterem. Bajkoterapia stanowi propozycję 
działań terapeutycznych dla dzieci w każdym wieku skierowanych do przedszkolaków jak też 
do dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Szczególny jednak wpływ, ma na maluchy uczęszczające do przedszkola, bowiem na tym 
etapie rozwoju, głęboko wierzą w magiczny świat , który obecny jest nie tylko w zwykłych 
bajkach ale również terapeutycznych. 

Wiek przedszkolny to doskonały czas do rozbudzania w dziecku ciekawości poznawania 
świata, nauki wartości i właściwego postępowania. Umiejętność 



jaką nabywają dzieci w wieku przedszkolnym ‒ decentracja interpersonalna pozwala im na 
identyfikowanie się z głównym bohaterem, z którym mają tak wiele wspólnego, przede 
wszystkim problem. Potrafią zrozumieć, że problemy, z którymi się borykają są znane innym 
dzieciom. Postać głównego bohatera pomaga uporać się z nimi. Z własnymi emocjami, 
obawami i lękami. Bajki terapeutyczne pozwalają dziecku zapoznać się z wachlarzem ludzkich 
emocji nie wspominając już o rozwoju wyobraźni, zasobu, zasobu słów czy myślenia. Bajki 
terapeutyczne to narzędzie dające podstawy do budowania dziecięcego świata wartości. 

Źródło: Europejskie Centrum Bajki 

 

Praca plastyczna – zakładka do książki – M. Toczyńska - Ożóg 

Dzisiaj proponujemy Wam wykonanie zakładki do ulubionej książki lub baki. To 

naprawdę nic trudnego! Potrzebne Wam będą: 

 nożyczki; 

 papier: techniczny kolorowy lub ozdobny, albo zwykłe kartki w dwóch 

kolorach; 

 wstążki lub włóczka w trzech dowolnych kolorach; 

 klej  

 dziurkacze ozdobne 

 tasiemki kolorowe, ewentualnie cekiny 

A więc do pracy 

1. Z papierów w dwóch kolorach wytnijcie takie same prostokąty o wymiarach ok.18 cm 

na 4cm. W jednym prostokącie ozdobnymi dziurkaczami wytnijcie dowolne wzory. 

Sklejcie prostokąty. Możecie przyciąć w dowolny kształt węższe boki, dokleić 

wstążeczkę. 

2. Z ozdobnego technicznego papieru wytnijcie prostokąt, dowolnie przycinając boki 

(np. nożyczkami wycinającymi dekoracyjne wzorki), przyklejcie cekiny lub ozdobne 

tasiemki i gotowe. 

3. Ze wstążek w trzech kolorach lub włóczek splećcie warkoczyk, związując u góry i na 

dole nitką lub wstążką, możecie doszyć ozdobny guzik i macie oryginalną zakładkę. 



 

 

Jak powstaje książka: od autora do księgarni. – A. Nowak - Wilk 

  

 

 

źródło Google 

 

Jak powstaje książka?” 

Magdalena Tokarczyk 

 



Dzisiaj się dowiemy jak książki powstają 

i jaką drogę do nas przemierzają. 

Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. 

Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. 

Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać. 

Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać… 

Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, 

a gdy jest już gotowe wydawcy go prezentuje. 

W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, 

bo książkę pisarza dokładnie przeglądają, sprawdzają… 

Recenzent poprawki nanosi sprawnie, 

a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. 

Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. 

W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie 

i tak tysiące książek powstanie. 

Które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. 

W księgarni książkę możemy zakupić, 

a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. 

Lecz gdy ją już przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, 

ale na półkę ładnie odkładamy. 

http://www.jas-malgosia.com.pl/lekcje/6-2020-05-06.pdf 
 

1.Autor- twórca – ten, kto tworzył lub współtworzył dzieło . 

2.Wydawnictwo-przedsiębiorstwo publikujące książki, czasopisma, filmy itp 

3.Redaktorzy-osoby odpowiadająca za całość książki . 

4.Ilustrator-Rysuje obrazki do książki. 

5.Drukarnia-zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów -druków-książek. 

6.Hurtownia- przekazuje do księgarni książki na sprzedaż. 

7.Księgarnia- przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się sprzedażą książek. 

8.Nakład-sposób sfinansowania danej książki. 

http://www.jas-malgosia.com.pl/lekcje/6-2020-05-06.pdf


9.Czytelnik-osoba która czyta książki. 

źródło Wikipedia 

 

Bardzo proszę o włączenie dziecku filmu edukacyjnego pt. „Jak powstaje książka?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 • Jak nazywa się osoba, która tworzy obrazki i ilustracje do książek? 

 • Jak nazywa się osoba, która pisze tekst do książek? 

• Jak nazywa się miejsce, w którym są produkowane książki 

 

Zachęcam do zrobienia własnej zakładki do książki,wysyłam parę propozycji gdzie krok po kroku pokazane jest 

jak wykonać zakładkę. 

https://www.superkid.pl/prace-plastyczne-zakladki 

 

Proponuję także poćwiczyć trochę matematykę. 

Policz książki w zbiorach i zaznacz odpowiednią cyfrę. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Źródło Google 
 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.superkid.pl/prace-plastyczne-zakladki

