
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH – 23 IV 
 

 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło 
się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień 
zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.  

 
Dlaczego warto czytać książki?  
Bo książki to zawsze wielka przygoda. Na książki nigdy czasu nie szkoda!  
https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4


Co powiecie na to, aby z okazji dzisiejszego święta, stworzyć własną książkę, a dokładnie 
lapbook? Co to takiego lapbook i jak go wykonać? To proste! Sprawdźcie sami, oglądając 
poniższy filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 
 
Teraz już wiesz, jak wykonać lapbooka. Zachęcamy Cię do wykorzystania pomysłu na 

stworzenie własnej książki o tematyce, która Cię interesuje. Koniecznie podziel się z nami 

swoją pracą, wysyłając na pocztę joanna.gajewska-zabek@trzciana.onmicrosoft.com 

zdjęcie autorskiego lapbooka dopisując imię, nazwisko i klasę. 

 
SŁUCHOWISKO 
Z okazji dzisiejszego święta mamy dla Was kilka fragmentów książek do słuchania. Mamy 
nadzieję, że Was zaciekawią i sięgniecie po nie, aby przeczytać je w całości   
1. Mikołajek ma kłopoty 
https://www.youtube.com/watch?v=CaP5MlIr4SE 
 
2. Opowiadania do chichotania 
https://www.youtube.com/watch?v=t2cRatw2cko 
 
3. Detektyw Pozytywka 
https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE 
 

4. TEATR MASK@ W SIECI - SŁUCHOWISKO DLA MŁODYCH WIDZÓW 

http://www.teatrmaska.pl/aktualnosci/teatr-mask-w-sieci-sluchowisko-dla-mlodych-
widzow,art679/ 
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QUIZ 
Sprawdź się z wiedzy o najsłynniejszych bajkach i baśniach. Czy zdobędziesz maksymalną ilość 
punktów? Powodzenia ! 
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,77560-w_kregu_najslynniejszych.html 

 
ZABAWA - ukryte tytuły książek 

Polecenie: znajdź w tekście jak najwięcej tytułów książek, podaj ich autorów. 
Odpowiedzi wyślij na pocztę joanna.gajewska-zabek@trzciana.onmicrosoft.com 

 
Wczoraj przyjechała do nas Rutka z ulicy Czereśniowej, która  podczas podróży za jeden 
uśmiech zgubiła kapelusz za 100  tysięcy. Pomoc w odzyskaniu kapelusza zaoferowali 
Detektyw Pozytywka i Emil ze Smalandii. Zosia razem z Karolcią  i Antkiem chcą odwiedzić 
Nelę na kole podbiegunowym. Może spotkają tam pana Tadeusza, który przyjaźni się z dziećmi 
z Bullerbyn. Zosia opowiedziała mi ciekawą historię o przygodach Odyseusza oraz o psie, który 
jeździł koleją. Dzisiaj powtórzyłam te historie w klasie. Ania z Zielonego Wzgórza powiedziała, 
że jestem kłamczucha, a  Ewa to panna z  mokrą głową, że pomóc mi może tylko doktor 
Dolittle. Słysząc to, Mikołajek i inne chłopaki krzyknęli: zemsta! Na szczęście zadzwonił 
dzwonek i przyszedł nasz nauczyciel pan Wołodyjowski , który zażegnał te awantury 
kosmiczne. 
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