
  

MIĘDZYNARODOWY
 DZIEŃ KSIĄŻKI



Jak powstaje książka?

Najpierw w głowie autora 
rodzi się świetny pomysł na 

napisanie baśni, bajki, 
opowiadania lub krótkiego 

wiersza.

AUTOR to osoba, która 
stworzyła utwór lub dzieło 

np. pisze książkę, którą 
można pisać ręcznie lub na 

komputerze.



REDAKTOR

Przyniesiony przez autora 
tekst czyta REDAKTOR, 
który sprawdza czy książka 
jest ciekawie napisana.



KOREKTOR

Jeśli tekst spodoba się 
redaktorowi to redaktor 
przekazuje ją dalej do 

KOREKTORA, który musi 
sprawdzić czy wszystkie 

literki są napisane 
prawidłowo.



Co robi ILUSTRATOR?

Tekst czyta uważnie 
ilustrator, 

który wykonuje 
ilustracje do tekstu.



GRAFIK

Następnie GRAFIK 
projektuje okładkę 

książki rozmieszcza 
napisy i ilustracje 

w książce.



DRUKARNIA

Wydawca wysyła 
książkę do DRUKARNI 

tutaj maszyna drukarska 
powiela książkę w 

tysiącach egzemplarzy, 
a DRUKARZ 

przygotowuje książkę 
do druku.



INTROLIGATORNIA

INTROLIGATOR  
oprawia książki na 

specjalnej maszynie 
introligatorskiej 

w INTROLIGATORNI
– to dział drukarni, 

gdzie książka nabiera 
ostatecznego kształtu.

W ten sposób powstają 
książki.



Po wydrukowaniu...

Z drukarni książki 
trafiają do KSIĘGARNI, 
BIBLIOTEKI  a  stamtąd 

 do CZYTELNIKA.



RODZAJE 
WSPÓŁCZESNYCH 

KSIĄŻEK



Tradycyjna drukowana książka



Książka do słuchania – audiobook



Książka elektroniczna – e-book



  

QUIZ WIEDZY 
O BAJKACH I BAŚNIACH



ZADANIE 1

    Jaki to kotek w krainie bajek,
Co chodzi w butach i kurzy faję?

Kapelusz z piórem nosi na głowie ,
Co to za kotek? Kto mi odpowie? 



Odpowiedź do zadania 1



Zadanie 2

 

 Jaka to dziewczynka
ma roboty wiele,  
a na pięknym balu,
gubi pantofelek?



Odpowiedź do zadania 2



Zadanie 3

    

  Chłopiec z bajki znany,
z drewna wystrugany.
Kiedy kłamał w głos

strasznie rósł mu nos.



Odpowiedź do zadania 3



Zadanie 4

   

   Czerwony kubraczek,
 czerwona czapeczka,

przez las do babci
idzie panieneczka.



Odpowiedź do zadania 4



  

Gdy się urodziło szare, 
brzydkie było.

W pięknego łabędzia 
się później zmieniło.

Zadanie 5



  

Odpowiedź do zadania 5



  

Kiedy z krasnoludkami
w lesie zamieszkała,
niedobra czarownica

zatrute jabłko jej dała.

Zadanie 6Zadanie 6



  

Odpowiedź do zadania 6



  

Zadanie 7

Chłopczyk mały jak 
okruszek. 

To jest przecież...



  

Odpowiedź do zadania 7



Zadanie 8

                Świnka Peppa ma:
A Brata
B Siostrę
C Brata i siostrę



Odpowiedź do zadania 8
A Brata



Zadanie 9

Jaki kolor ubrania mają smerfy?

A Czerwony 
B Zielony 
C Biały



Odpowiedź do zadania 9

C Biały  i  A Czerwony



DZIĘKUJEMY ZA ZABAWĘ !
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