Temat: Jak dbać o książki?

Dzień Dobry Drogie Dzieci! ☺
Witam serdecznie! Dzisiaj nauczymy się jak dbać o książki.
Są najpiękniejszym darem dla wszystkich ludzi, tych całkiem malutkich, jak i całkiem starszych
osób. Uczą, bawią i wprawiają nas w niesamowity nastrój. O ten skarb musimy zawsze dbać.
No to zaczynamy. Gotowi?!

1. Na początek zapraszam Was do gimnastyki buzi i języka.
Bardzo proszę Was Drodzy Rodzice przeczytajcie powoli wierszyk dziecku. Tłustym drukiem
zaznaczone jest zadanie do wykonania przez dziecko. Miłej zabawy.

2. Drogie dzieci - posłuchajcie teraz opowiadania czytanego przez rodzica

„Wędrówka słonia” H. Świdzińskiej:
Marysia nie była porządna. Nie dbała o swoje książki. Jej książka o słoniu Trąbalskim miała wszystkie
kartki powyrywane. Jednego dnia Marysia położyła otwartą książkę na oknie. Wtem przyleciał wiatr.
A wiatr, jak to wiatr - dmuchnął z całej siły i słoń na pierwszej kartce sfrunął na podwórko.
Zaraz go tam odwiedził prosiaczek.
- O jest ktoś, kto ma ryjek dłuższy od mojego - chrząknęło prosiątko. Powąchało słonia, wdepnęło na
niego kopytkami i pobiegło dalej. Na kurtce słonia został brudny ślad. A już wiatr sobie o słoniu
przypomniał i pognał go dalej do kurnika, nad kałużą. Kaczki nawet nie spojrzały na biedaka w
poplamionej kurtce. Strząsnęły właśnie wodę z piór.
- Ach, jaki brudny deszcz pada - westchnął słoń Trąbalskim i chciał rozłożyć parasol. Ale nie zdążył.
Już leciał dalej, już wpadł między kury, które aż podskoczyły ze strachu.
A wiatr zapędził go aż do ogródka i uciekł.
Zmęczony słoń oparł się o deski płotu. Tam znalazła go Marysia. Ucieszyła się.
- A jesteś tutaj!
- I słoń powrócił do książki. Popryskany wodą, z brudną plamą, którą zostawił na kurtce prosiaczek.
- To wszystko przez ten wiatr!... - mówi Marysia. Ale czy naprawdę tylko wiatr zawinił?

3. Kochani, spróbujcie odpowiedzieć na pytania umieszczone poniżej, a następnie jeśli macie
możliwość wydrukowania obrazków, ułóżcie je w odpowiedniej kolejności:
- Jak miała na imię dziewczynka występująca w opowiadaniu?
- Czy Marysia dbała o swoje książki?
- Co się stało z książką o Słoniu Trąbalskim?
–

Jak należy obchodzić się z książkami?

4. Skoro już wiecie, że należy dbać o książki. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku jakie
rodzaje książek wyróżniamy. Spróbujcie sami zgadnąć i nazwać czego dotyczą. Zapraszamy

https://www.youtube.com/watch?v=pMZGZZWx49M

5. Zadanie specjalne dla wszystkich: zróbcie porządek z Waszymi książeczkami, postarajcie
się naprawić te, które są zniszczone (rodzice na pewno Wam pomogą), następnie ułóżcie je
na półce od największej do najmniejszej. Powodzenia! ☺

6. A teraz bardzo proszę, wybierzcie ulubioną książkę z półki i poproście rodziców
o przeczytanie. Następnie w ramce poniżej ( jeśli możecie ją wydrukować) narysujcie swoją
ulubioną postać z bajki.

7. I jeszcze jedno zadanie z książkami w roli głównej.

8. „Bajkowa zgadywanka” - Waszym zadaniem jest rozpoznać błędny tytułu, jeśli tytuł jest
prawidłowy bądźcie cichutko, jeśli coś nie pasuje, głośno o tym powiedźcie rodzicowi:
•

Kopciuszek,

•

Królowa jesieni,

•

Kot w pantofelkach,

•

Calineczka,

•

Królewna Śnieżka i ośmiu Krasnoludków,

•

Zielony Kapturek,

•

Piękna i bestia,

•

Wilk i dwa koźlątka,

•

Ładne kaczątko.

9. A teraz sprawdzimy czy znacie wszystkie bajki, jeśli wykonacie wszystkie zdania otrzymacie
odznakę Najlepszego czytelnika. Gotowi? To zaczynamy! ☺
•Zagadki Jakie to bajki?:
Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z pierniczka.

(Jaś i Małgosia)

Bardzo wiele przygód
miała drewniana chłopczyna
zanim z ojcem się spotkała
W brzuchu u rekina.

(Pinokio)

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

(Kopciuszek)

Każda królewna,
a tym bardziej ona,
uważać powinna
na wrzeciona.

(Śpiąca królewna)

Łatwo mnie poznacie,
gdy bajkę wspomnicie.
Chodziłem tam w butach
Miałem lżejsze życie.

(Kot w butach)

Tylko cal wysokości miała ta
dzieweczka, dlatego też jej imię
brzmiało…………

(Calineczka)

10. To już koniec zagadek i zadań! ☺ Czy odpowiedzieliście dobrze na wszystkie pytania ? Jestem
pewna, że TAK! Zasłużyliście na odznakę. Gratulacje! ☺

11. Na pożegnanie piosenka „Góry do góry” - przy odrobinie dobrej muzyki i pięknych słowach
śpiewanych przez dzieci świat staje się bardziej kolorowy. Może i Wam się bardzo spodoba
i przypadnie do gustu.
Dzielę się z Wami teledyskiem i dziękuje Wam za wspólną zabawę. Miłego dnia i do jutra.

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao

