
 

Kochani, w tym tygodniu 23 kwietnia, czyli w czwartek obchodzimy Dzień Książki!, zatem 

zachęcamy Was do podjęcia kilku inicjatyw i działań.  

Zaprezentujemy Wam plakat i kilka króciutkich ciekawostek na temat historii książki. Plakat 

i informacje pochodzą z miesięcznika: „Nauczycielka Szkoły Podstawowej. Klasy I – III”, 

Miesięcznik – Rok IX – Nr 89, Wrzesień 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Informacje do plakatu: 

Etap 1 – Tabliczki – Około 3500 p.n.e. pojawiło się pismo klinowe, którego nośnikiem były 

wykonane z gliny tabliczki. Znaki pisma odciskano za pomocą kawałka trzciny. 

Pierwszy etap historii książki miał miejsce na obszarze zwanym Mezopotamią. Pierwszą 

zapisaną na tabliczkach książką był epos o Gilgameszu, opowiadający o życiu i przygodach 

Gilgamesza, króla sumeryjskiego miasta Uruk. Tekst na glinianych tabliczkach zapisano 

pismem klinowym. 

Etap 2 – Papirus – 3000 p.n.e. - Używano go w Egipcie. Otrzymywano go z włókien 

trzciny rosnącej nad Nilem. Był lekki i elastyczny. Zawijano go wokół pałeczki z drewna lub 

kości np. słoniowej. Do dzisiaj zachowane są teksty, maksymy wezyra Ptahhotepa, na 

papirusie – oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej w Paryżu. Ptahhotep był 

wezyrem faraona starożytnego Egiptu, czyli jego najważniejszym urzędnikiem – jego teksty 

to zbiór nauk, wskazówek, i porad życiowych przekazywanych przez ojca synowi.  

Etap 3 – Kodeks – 250 p.n.e. - Pojawił się w Rzymie. Był zbiorem zapisanych kart 

z papieru lub pergaminu, złączonych ze sobą i oprawionych w dwie deseczki. Za kodeksy 

odpowiedzialni byli mnisi i tylko oni mogli mieć do nich dostęp. Zwykli ludzie nie mieli 

możliwości zetknięcia się z tymi książkami.  

Etap 4 – Książka drukowana – 1450 – Pojawiła się w Niemczech. Twórcą druku był 

Johannes Gutenberg. Wcześniej książki przepisywano ręcznie, przez co istniało bardzo 

niewiele egzemplarzy tej samej książki. Wynalezienie druku pozwoliło na większe 

rozpowszechnienie książek wśród ludzi. Wynalazek druku umożliwił masową produkcję 

książek po znacznie niższych kosztach, przez co dostęp do nich stał się bardziej powszechny. 

Pierwszą wydrukowaną przez Gutenberga książką była Biblia. 

Etap 5 – Książka elektroniczna – 1971 – to wersja cyfrowa książki, do czytania za pomocą 

urządzeń elektronicznych. Michael Hart zainicjował Projekt Gutenberg, mając na celu 

stworzenie darmowej biblioteki książek elektronicznych. 

 

Źródło:  „Nauczycielka Szkoły Podstawowej. Klasy I – III”, Miesięcznik – Rok IX – Nr 

89, Wrzesień 2019, str 8 – 9.  

Na tej stronie można uzyskać dodatkowe materiały do tego numeru miesięcznika: 

https://www.ediba.com/Pol/producto.asp?c=polNSP&e=89  

 

https://www.ediba.com/Pol/producto.asp?c=polNSP&e=89


W tym miejscu zaprezentujemy Wam kilka naszych propozycji prac i działań 

twórczych: 

 

1) Stwórzcie listę przeczytanych samodzielnie książek, bajek, baśni! – aby choć na 

chwilę oderwać się od ekranów komputera – czytajcie!  Jak się spotkamy w świetlicy 

chętnie zapoznamy się w Waszymi listami, może nawet wyłonimy mistrza 

czytelnictwa!  

2) Stwórzcie własną książkę! – wszystkie pomysły są dobre, może to być opowiadanie 

z ilustracjami, bajka, … może ktoś z Was pisze krótkie wierszyki, teksty piosenek. 

Możecie stworzyć także książkę kucharską z ulubionymi potrawami. Liczymy na 

Waszą inwencję twórczą!  

3) Stwórzcie zakładki do książek! – w Internecie można znaleźć gotowe wzory, lub 

wymyślcie własne! W świetlicy miałyśmy plan wykonywać zakładki do książek 

techniką decoupage – może wspólnie z rodzicami zainteresuje Was ten sposób 

spędzania czasu wolnego!  

4) Stwórzcie laurkę lub list dla Pani Bibliotekarki! – Nasza Pani Grażynka bardzo 

chętnie odwiedza Nas w świetlicy, prowadzi ciekawe pogadanki i zajęcia czytelnicze. 

Warto może w ten sposób skromnie podziękować Pani bibliotekarce za wprowadzanie 

Nas w magiczny świat książek.  

5) Stwórzcie ilustrację do ulubionej baśni lub bajki – Wasze piękne prace zawsze 

chętnie zaprezentujemy w świetlicy na gazetkach szkolnych. Możecie także zdjęcia 

prac przesyłać na adres świetlicy swiettycz@gmail.com. 

6) Stwórzcie pracę plastyczną na temat: „Biblioteka – magiczny świat książek”, 

„Księgarnia – mój ulubiony sklep”  – Wasze prace zawsze chętnie zaprezentujemy 

w świetlicy na gazetkach szkolnych. Możecie także zdjęcia prac przesyłać na adres 

świetlicy swiettycz@gmail.com. 

7) Wykonajcie poniższe ćwiczenia – Ćwiczenia pochodzą z miesięcznika: 

„Nauczycielka Szkoły Podstawowej. Klasy I – III”, Miesięcznik – Rok IX – Nr 89, 

Wrzesień 2019. Str.11, 15, 17. 
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