
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 07.05.2020 :)

1. Dzień dobry! Dzisiejszy dzień rozpocznyjmy od tanecznej rozgrzewki! Słoneczka 

zapewne pamietają nasz taniec :) Kto nie pamięta niech naśladuje ruchy osób na filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=sMYovHcSxh0

2. Powiedz mi, jak to ułożyć – zabawa w parach. Dziecko i Rodzic otrzymuje po 8 

klocków. Ważne, by zestawy klocków w tych samych parach odpowiadały sobie kolorem

i kształtem. Dziecko, odwrócone plecami do Rodzica, układa prostą wieżę ze wszystkich 

ośmiu klocków. Następnie zadaniem konstruktora jest opowiedzenie słowami, w jaki 

sposób powstała wieża, np. Pierwszy jest klocek czerwony i duży, na nim mały żółty itp. 

Rodzic układa swoje klocki w sposób, o którym opowiada dziecko. Po skończonej pracy 

wspólnie sprawdzają poprawność wykonania zadania i zamieniają się rolami.

3. Posłuchajcie wiersza Janasz Huszcza pt. Skarga książki:

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.

Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie. 

Pytania do wiersza: 
• Czy książka z wiersza była szczęśliwa?
• Co się przyczyniło do tego, że była smutna?
• Przed czym ksiąka ostrzega innych?

4. A czy Słoneczka pamietają zasady korzystania z książek? Jeśli nie, to nie martwcie się! 
Zaraz sobie je przypomnimy! Spróbujcie razem z rodzicem je odczytać:

https://www.youtube.com/watch?v=sMYovHcSxh0




Po powtórzeniu zasad można je wydrukować, pokolorować i powiesić obok swojej biblioteczki,

aby cały czas o nich pamiętać :) 

Teraz zadanie specjalne! Pooglądajcie w swojej biblioteczce wasze książeczki. Jeśli niektóre są

poniszczone, jeśli wypadają z nich kartki to może warto je naprawić? Potrzebna będzie taśma

klejąca, nożyczki i przyda się pomoc Rodzica ;) 

 Pamiętajcie!

5. Praca plstyczna :) Często zdarza się, że nie zdarzymy przeczytać całej książeczki w jeden

dzień.  Musimy wtedy  jakoś  zazanczyć stronę,  na  której  skończyliśmy  czytanie.  Ale  jak  to

zrobić? Może trzeba zagiąć rogi strony? Nię!!! Absolutnie nie! Jest na to lepsze rozwiązanie!

Rozwiąż ten rebus, a dowiesz się, czym w łatwy sposób zaznaczysz w książce wybraną stronę.

Czy już wiesz co to? ↓



Hasło : ZAKŁADKA

Wykonamy dzisiaj zakładkę do książeczki!

Będziemy potrzebować:

• kolorowe arkusze z bloku technicznego (jeśli nie ma technicznego to kolorowy papier

wystarczy tylko trzeba będzie skleić ze sobą dwa arkusze, aby zakładka była twardsza)

• klej

• kredki lub flamastry, opcjonalnie oczy ruchome

• włóczka

 

Wycianmy  z  kolorowego  arkusza  prostokąt  o  wymiarach  20cm x  12cm.  Składamy  go  na

połowę, wzdłuż dłuższej krawędzi. Sklejamy je ze sobą, ale z jednej strony, przed sklejeniem,

do środka wkładamy kilka nitek włóczki, tak aby powstał ogonek.  Drugi koniec prostokąta

obcinamy  tak,  jabyśmy  chcieli  z  prostokąta  zrobić  kredkę  ;)  robimy  jej  ostry  dzióbek  :)

Następnie z papieru kolorowego wycinamy dwa kółka na uszka, dorysowujemy oczka (jeśli

mamy ruchome oczka to przyklajamy) i przyklejamy wąsy z włóczki. Gotowe! 

Na koniec, w wolnej chwili między zabawą, zapraszamy do pracy w
książce, część 4, s. 8a i 8b.


