Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
W tym tygodniu będziemy odkrywać tajemnice książek. Każdy z Was ma swoje
ulubione bajki. Wiemy, że bardzo lubicie, gdy się je Wam czyta, gdy możecie
oglądać książeczki, ale także, gdy sami wymyślacie różne opowieści.
Może w tym tygodniu przejrzycie swoje półeczki z książkami, poukładacie je,
a może zrobicie do nich zakładki? A tymczasem zapraszamy na propozycje
zabaw :)

Poniedziałek 12.04.21r.
Zadanie 1: Wiersz “Moje książki”
Zachęcamy do wspólnego przeczytania wiersza i zastanowienia się nad odpowiedzią na
poniższe pytania.
“Moje książki” I. Salach
1. Moje książki kolorowe
stoją równo na półeczce.
Myję ręce i oglądam
kartkę po karteczce.
Ref. Czasem książki czyta mama,
bo ja nie potrafię sama.
Z książek wiele się dowiecie
O szerokim, pięknym świecie.
2. O roślinach, o zwierzętach,
o dalekich krajach też.
Wszystko w książce jest zamknięte,
więc ją w ręce bierz.
*Można skorzystać z wersji audio wiersza: Wiersz "MOJE KSIĄŻKI" - Bing video
Pytania do wiersza:
- dlaczego dobrze jest mieć książki w domu i czytać je codziennie?
- co trzeba najpierw zrobić zanim weźmiemy do ręki książkę?
Zadanie 2: Zabawa “Ulubiona książka”
Zachęcamy dzieci, aby zastanowiły się nad tym, jaka jest ich ulubiona książka, kto jest jej
głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono. Można wyznaczyć dziecku czas
na zastanowienie odmierzając go przy użyciu klepsydry lub minutnika. Po upływie tego
czasu zapraszamy dziecko do rozmowy, aby opowiedziało o swojej ulubionej książce.
W miarę możliwości zachęcamy do wspólnego przeczytania wybranej przez dziecko
książeczki.
Zadanie 3: Zabawa “Książki na miejsce”
Dzieci układają wszystkie swoje książki na półce, a następnie z pomocą rodzica
przeliczają je.

Zadanie 4: Zagadki - “Zgadnij jaka to bajka”
Dziecko kręci kołem, na którym znajdują się postacie z różnych bajek. Po wylosowaniu
danej postaci dziecko podaje nazwę bajki.
Link do gry: Zgadnij, jaka to bajka ? - Ruletka (wordwall.net)
Wtorek 13.03.21r.
Zadanie 1: Film edukacyjny - “Jak powstaje papier?”
Zachęcamy do obejrzenia filmu i odpowiedzi na pytania:
- z czego powstaje papier?
- jak nazywa się osoba, która ścina drzewa?
- gdzie przewożone są gałęzie i pnie drzew?
Link do filmu: Jak powstaje papier - YouTube
Zadanie 2: Zabawa sensoryczna “Jaki to papier?”
Przygotujcie różne rodzaje papieru: kartka z bloku, szary papier, papier dekoracyjny,
tekturę, bibułę, papier kolorowy, papier ścierny, chusteczki higieniczne, papier toaletowy.
Niech dzieci zbadają zgromadzony papier za pomocą dotyku. Prosimy, by dzieci opisały
jego fakturę: gładki, chropowaty, pomarszczony, śliski, szeleszczący, sztywny, miękki.
Zachęcamy dzieci, by powiedziały do czego służy papier, np. do rysowania, czytania,
wycinania, do wycierania nosa.
Zadanie 3: Zabawa relaksacyjna (masażyk) “Papiernia”.
Rodzic recytuje wiersz, dziecko kładzie się na brzuchu, a rodzeństwo lub ten sam rodzic
wykonuje prosty masaż.
Wczesnym rankiem idź do lasu
(palce wskazujące na przemian „spacerują” po plecach dziecka)
drwal tam drzewa tnie
(krawędzią dłoni delikatnie kreślimy linię w poprzek pleców).
Potem wielką ciężarówką do papierni jadą pnie
(pięść jednej dłoni przesuwa się wzdłuż pleców).
Duży kawał drewna weź i długo nie czekaj
(chwytamy za ramiona)
na drobne kawałki porządnie go posiekaj
(krawędzie obu dłoni delikatnie stukają po plecach – od góry do dołu i z powrotem).

Dodaj barwnik jaki chcesz, jeszcze klej i woda
(delikatnie dotykamy szyi, a następnie jednego i drugiego ucha)
w wielkiej kadzi to wymieszaj i masa gotowa
(palcem wskazującym kreślimy koła na plecach).
Teraz trudne jest zadanie, lecz się nie poddawaj, na podłużnych sitach tę masę
rozkładaj
(palce obydwu dłoni przesuwamy od góry do dołu pleców).
Dużo cierpliwości teraz potrzebujesz, masa schnie, a ty ją dzielnie po trochu
wałkujesz
(całą powierzchnią obu dłoni gładzimy plecy od góry do dołu).
Kiedy papier już gotowy, zwiń go w wielkie bele, taki papier co dzień ma zastosowań
wiele.
(„masażysta” delikatnie turla dziecko po dywanie:)
Zadanie 4: Praca plastyczno-techniczna “Lornetka”
Zachęcamy do wykorzystania rolek po papierze toaletowym w kreatywny sposób.
Ozdabiamy rolki według własnego pomysłu (np. malowanie farbami, przyklejanie bibuły,
lub innych materiałów, kolorowanie flamastrami, a następnie sklejamy je ze sobą (np. za
pomocą taśmy dwustronnej lub kleju).
Na zdjęciach poniżej pokazujemy przykładowe lornetki:

Środa 14.04.21r.
Zadanie 1: „Piosenka o książeczce”
Zachęcamy do wysłuchania pięknej piosenki o książeczce 😊
Link do piosenki: Piosenka o książeczce - YouTube

Zadanie 2: Ćwiczenie logopedyczne „Książki”
Zamieniamy na chwilę nasze buzie w książki. Ciekawi jesteście jak to zrobić?
Zobaczcie:
Otwieramy i zamykamy książki – otwieramy i zamykamy szeroko usta.
Dotykamy językiem do wszystkich zębów u góry, to tak jakbyśmy literka po literce czytali
naszą książkę.
Przekładamy kartki w książce – przesuwamy czubek języka z jednego kącika ust do
drugiego. Dotykamy czubkiem języka po kolei wszystkich zębów na dole i czytamy kolejne
strony naszej książki.
Zadanie 3: Zabawa „Chora książeczka”
Sprawdzamy z dzieckiem, czy wszystkie książki w naszej biblioteczce są ‘zdrowe’. Niech
dziecko zastanowi się czy z jego książkami jest wszystko w porządku. Zachęcamy do naprawy
tych, które tego potrzebują - może konieczne jest przyklejenie stron? A może okładka się
popsuła i trzeba zrobić jej nową?
Zadanie 4: Zabawa „Moja książeczka”
Zachęcamy do zrobienia własnej, autorskiej książki 😊
Rodzic składa kartkę A4 na pół i zapisuje na pierwszej stronie wymyślony przez dziecko
tytuł własnej książki. Dziecko samo, bądź z pomocą rodzica ilustruje bajkę, a następnie
opowiada ją. Można połączyć kilka złożonych kartek i każdego dnia dorabiać dalszą część
historii do czego zachęcamy :)
Czwartek 15.04.21r.
Zadanie 1: Wiersz „Kup mi mamo książeczkę” T. Kubiaka
Zachęcamy do przeczytania fragmentu wiersza i krótkiej rozmowy kierowanej pytaniami.
„Kup mi mamo książeczkę” T. Kubiak
Kolorowe książeczki, kolorowe bajeczki,
w kolorowych bajeczkach kolorowy jest świat.
Kup mi, mamo, książeczkę, przeczytamy bajeczkę,
a w bajeczce tej – dziwy. Każdy poznać je rad.
Pytania:
- Czy lubisz dostawać książeczki?
- Gdzie kupujemy książki? Jak nazywa się to miejsce?

Zadanie 2: Zabawa matematyczna “Jesteśmy w księgarni”
Księgarnia to miejsce, w którym znajduje się bardzo dużo książek. Chcąc kupić książkę w
księgarni musimy zapłacić za nią określoną cenę.
Zapraszamy do zabawy w księgarnię.
Rodzic zamienia się w sprzedawcę w księgarni. Zadaniem dziecka jest kupienie od
sprzedawcy wybranej książki (pieniędzmi mogą być różnego rodzaju przedmioty, które
wspólnie z dzieckiem ustalamy np. pocięte karteczki, koraliki, korki itp.).
Rodzic określa cenę wybranej książki: np. “Ta książka kosztuje dwa koraliki. Jeśli chcesz ją
ode mnie kupić musisz zapłacić mi dwoma koralikami”. Dziecko odlicza określoną liczbę, a
rodzic sprawdza czy dziecko “zapłaciło” poprawnie.
Następuje zamiana ról i teraz to dziecko podaje cenę, a rodzic “płaci”.
Zadanie 3: Karta pracy “Takie same książki”
Praca polega na połączeniu w pary tych samych książek.
*Jeśli nie mamy możliwości wydrukowania karty pracy, dziecko łączy książki w pary
przesuwając palcem po ekranie

Zadanie 4: Praca plastyczna “Moja zakładka”

Czy wiesz co to jest? Tak oczywiście, to jest zakładka do książki.
Czasami kiedy czytamy książkę na dobranoc, nie możemy jej dokończyć. Wtedy przydaje się
zakładka do książki, abyśmy kolejnego dnia wiedzieli, gdzie skończyliśmy czytać.
Zachęcamy do stworzenia własnej zakładki do książki.
*propozycja zakładki: https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg
https://www.youtube.com/watch?v=ajPnqLqvqqM

Piątek 16.04.21r.
Drogie przedszkolaki, pamiętacie, że ruch to zdrowie? Dlatego dzisiaj proponujemy zestaw
ćwiczeń gimnastycznych do wspólnej zabawy. Zachęcamy rodziców i rodzeństwo do
włączenia się do ćwiczeń.
Zadanie 1: Rozgrzewka “Idzie sobie przedszkolaczek”

Zaczynamy od rozgrzewki, mówimy i pokazujemy:
Idzie sobie przedszkolaczek
Idzie sobie przedszkolaczek
cztery kroki w tył jak raczek,
teraz cztery kroki w prawo
cztery skoki w górę żwawo.
Idzie sobie przedszkolaczek
cztery kroki w tył jak raczek,
cztery skłony na dwa boki
i do przodu cztery skoki.
Idzie sobie przedszkolaczek
cztery kroki w tył jak raczek,
i choć już nie daje rady…
zrobił jeszcze dwa przysiady.
Zadanie 2: Ćwiczenie “Biegnij do…”
Dziecko swobodnie biega/maszeruje po pokoju. Na hasło Rodzica musi szybko dobiec do
wymienionego przedmiotu, np. krzesełka, ściany, stołu.
Zadanie 3: Ćwiczenie „Skoczny wyścig”.
Dziecko ustawia się na wspólnie ustalonej linii startu (można zaznaczyć np. taśmą malarską.
Na sygnał rodzica zaczyna skakać do wyznaczonego miejsca:
- na prawej nodze
- na lewej nodze
- obunóż
Zadanie 4: Ćwiczenie „Pogodowe podskoki”.
Włączamy film i wykonujemy ćwiczenia zgodnie z poleceniami. Udanej zabawy 😊
Link do filmu: Pogodne ćwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI YouTube

