Szanowni Rodzice i Misiaki :)
Dzisiaj jedenasty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres
edukacjadomowamisie@gmail.com :) Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
Temat tygodnia: Tajemnice książek.
30.03.2020 Temat dnia: Jakie książki lubimy?
Naszym zadaniem jest rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem; kształtowanie
umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
*„Fasolka w słoiku”. Co zmieniło się u fasolki jest duża czy mała? Zróbcie zdjęcie z mamą i tatą
i wyślijcie do nas na adres powyżej.
*Pośpiewajmy i rozśpiewajmy się troszeczkę
https://www.youtube.com/watch?v=wKpt_N05G80
*Zabawy logopedyczne na wesoło obejrzyjcie filmik i wybierzcie 3 zabawy na dziś
https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I
*Zagadki
Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, taki piękny, kolorowy.
Będzie ci potrzebna ona, najlepsza będzie biała, ale może być i czerwona.
Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, a potem możesz wyciąć każdą narysowaną
rzecz. (kartka papieru)

Czyta ją mama, czyta i tata często w obrazki jest bogata. Dużo liter na każdej stronie, są historie
o królu na tronie. Są też wiersze rymowane, najlepiej, przez babcię czytane. (książka)

Zanim zaczniesz czytać książkę, najpierw, gdy ją bierzesz w rączkę, patrzysz, co jest z tyłu, co jest
z przodu czy jest tam rysunek samochodu? Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka to właśnie jest...
(okładka)

*Jakie lubimy książki?
Rozmowa na temat literatury dziecięcej na postawie doświadczeń dzieci i książek które mają
w domku. Rodzic razem z dzieckiem omawia tematykę zgromadzonych w domu książek.
Razem z dzieckiem odnajdują książeczki na półkach, które zawierają krótkie opowiadania.
Takie które zawierają długie opowiadania oraz książeczki pisane wierszem. Dzieci wypowiadają się
które to ich ulubione książki i próbują wymieć tytuły i bohaterów.

*Słuchanie "Mole książkowe" Dominika Niemiec
Otwieram książkę, jedna chwila
I już jestem w innym świecie.
W wyobraźni staję się piękną królewną
Lub pszczółką skrytą w kwiatków bukiecie.
Każda książka roztacza przede mną
Świat niezwykły, wspaniały.
Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,
Rozdział od deski do deski… czyli cały.
Rodzice doskonale rozumieją
Mój zachwyt nad książkami,
Bo tak jak ja są zwyczajnie
Książkowymi molami!

* Pytania do dzieci na temat wiersza:
O jakim przedmiocie był wiersz? W kogo zmienia się dziewczynka, czytając książkę? Jak się czuje
dziewczynka, gdy czyta książki? Kto z dziewczynką zachwyca się książkami? Co znaczy czuć
zachwyt? Co to znaczy „przeczytać coś od deski do deski”? Kto to jest mol książkowy? Czy są
takie książki, którymi jesteście zachwyceni?

*Ćwiczenia z kartami emocji.
Dzieci wycinają i układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. Opowiadają, co się po
kolei wydarzyło.

* Karty pracy
Dzieci wycinają stroje rycerza i księżniczki oraz sylwety Michała i Misi do wspólnej zabawy
w księżniczkę i rycerza,

