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Czytanie dzieciom utworów literatury dziecięcej kształtuje nawyki,
budzi zainteresowanie książką.  Czytana treść  będzie niosła przekaz

będący źródłem wiedzy, przeżyć, wzruszeń. A będzie to możliwe
wtedy, gdy dziecku już od najmłodszych lat będzie towarzyszyć

książka, gdy będzie obserwowało czytające osoby w swoim otoczeniu,
gdy zawsze będzie mogło sięgnąć po książkę w domu, w przedszkolu, 

 lub szkole. Gdy za jej pośrednictwem wesołe przygody bohaterów
wywołają uśmiech na twarzy, a smutne lub straszne dostarczą

niezapomnianych przeżyć. Praca z utworem literackim wymaga od
dziecka wysiłku, który zaowocuje w jego późniejszym życiu. 

Procesy, które następują pod wpływem literatury, zachodzą we
wnętrzu dziecka. 

One tworzą i kształtują dziecko jako człowieka . Odpowiedni dobór
literatury motywuje do spędzania czasu z książką, do wzbogacania

wiedzy, a gdy dzieci zaczynają podejmować próby czytania służy
rozwijaniu tej umiejętności. Systematyczny, osobisty kontakt z

książką przygotowuje do korzystania z literatury i sprzyja
kształtowaniu właściwych nawyków. 

magią czytania
 jest magia poznawania
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"Asiunia", Joanna  Papuzińska

Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych

urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść

spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce meble

i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego co zawsze.

Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej

zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie

trudne.
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Waszym zadaniem jest przekazanie listu swojej grupie. List nie może
zostać naruszony. Potwierdzenie odbioru listu przez menadżera 

 proszę oddać z jego podpisem na sygnał dzwonka.

Zadania dla listonoszy

potwierdzam odbiór listu
 

........................................



Wysłuchaliście historię "Asiuni". To smutna historia. Zastanówcie się co

można spakować do walizki  małej dziewczynce w tak trudnym okresie.  

Narysujcie lub wypiszcie najpotrzebniejsze przybory. 

Pracę wykonajcie na dużym arkuszu papieru.

 

 

Zadania dla listonoszy

GRUPA 1



"Asiunia" G
rupa 1



Zadania dla listonoszy

GRUPA 2

Wysłuchaliście historię "Asiuni". To smutna historia. Przypomnijcie

sobie co działo się w książce. Napiszcie plan wydarzeń.  Możecie

wykorzystać plan, który strasznie się pomieszł. Poukładaj i

ponumeruj, Wklej lub zapisz na dużym arkuszu papieru. Pokoloruj 

 kolejne numery tak, aby przypominały POLSKOŚĆ.



Asiunia świętuje piąte urodziny;
 

 Babci z wnukami udaje się opuścić
pochód;

 
 Asiunia trafia do domu na ulicy

Filtrowej;
 

 Ciocia Ola przynosi kaszę;
 

Asiunia przeprowadza się do domku
letniskowego babci;

 
 Starsi bracia Asiuni bezskutecznie
próbują udać się do Warszawy na

Powstanie;
 

 Podczas ostrzału babcia przynosi do
piwnicy kluski;

"Asiunia" Grupa 2



 
 Niemieccy żołnierze wyganiają

rodzinę z domku, karzą iść w
pochodzie;

 
Niemieccy żołnierze zabierają

rodziców Asiuni;
 

Rodzina wraca do domku
letniskowego;

 
 

Babcia z wnukami przenosi się do
cioci Oli;

 
 Kończy się wojna, wraca tata Asiuni. 

 
Dziewczynka zostaje przeniesiona do

cioci Oli;
"Asiunia" Grupa 2
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Wysłuchaliście/ przeczytaliście historię "Asiuni". To smutna historia.

Przypomnijcie sobie co działo się w książce. Waszym zadaniem jest

stworzenie kadrów filmowych z kolejnych etapów życia Asiuni podczas

wojny. Pomoże Ci w tym wykaz kolejno przedstawionych wydarzeń.

Zadania dla listonoszy

GRUPA 3



1.Piąte urodziny głównej bohaterki. Pojawienie się
niemieckich żołnierzy w celu  zabrania mamy bohaterki.
Przeprowadzka dziewczynki do nowego domu i poznanie
trzech tajemniczych pań. Poznanie nowej osoby - o
imieniu Elka. Przyjemna zabawa w przedszkolu.

2.Przeprowadzka dziewczynki do kolejnego domu w
którym mieszkała ciocia Ola. Wesoła osobowość cioci Oli. 

3.Radość z przeprowadzki do babci głównej bohaterki.
Postanowienie braci o wyjechaniu do Warszawy w której
odbywało się Powstanie Warszawskie. Powrót braci do
domu. Schowanie się do schronu u sąsiadów.

4.Przyniesienie kaszy przez ciocie Ole. Choroba braci
głównej bohaterki. Pomysł babci o przeprowadzce do
cioci. Wyjechanie rodziny Asiuni wojskową ciężarówką.
Zostawienie rodziny przez rosyjskich żołnierzy. Rodzinie
dziewczynki udało się wynająć wóz z koniem.

5.Zbliżanie się końca wojny. Radość Asiuni z powodu
przybycia taty dziewczynki.

"Asiunia" Grupa 3
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Wysłuchaliście/przeczytaliście historię "Asiuni". To smutna historia.

Pomyśl jakie emocje towarzyszyły dziewczynce w tym trudnym czasie.

Opowiedz o nich. Wykonaj plakat. Następnie napiszcie krótkie

zakończenie tej historii.

"CO sie wydarzyło po powrocie taty"

Zadania dla listonoszy

GRUPA 4
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ZAKOŃCZENIE- NOWY POCZATEK

"Asiunia" G
rupa 4



Zobacz film
szkoleniowy

do książki
"Asiunia"


