
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj czternasty dzień naszej zabawy.
Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.

Zapraszamy a stronę Teatru Animacji do posłuchania udostępnionych koncertów aktorsko – 
lalkowych poniżej link do „Calineczki”
https://soundcloud.com/teatranimacji/02-cie-ka-02-6?in=teatranimacji/sets/calineczka 

02.04.2020 Temat dnia: Co można kupić w księgarni?

Naszym zadaniem jest poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni; wprowadzenie do 
posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep; zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się
w księgarni.

*Nauka piosenki „Bajeczki” słowa Urszula Piotrowska muz. Magdalena Melnicka-Sypko

https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw Zaśpiewajcie z dziewczynką

1. Na pólkach mieszkają książeczki.
W książeczkach mieszkają bajeczki.
Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.
Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy,
Królewnę, co spała na wieży.
I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą.
I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą.

3. A kiedy się dziecko zasłucha,
To wróżki mu szepczą do ucha.
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.

*„Co można kupić w księgarni?” - Rozmowa na temat księgarni na podstawie doświadczeń dzieci
i zabawy:
należy przygotować przedmioty charakterystyczne dla różnych sklepów (sklep spożywczy, 
księgarnia, cukiernia, kwiaciarnia). Dziecko ma za zadanie posegregować przygotowane 
przedmioty (np. jabłka, ogórki, mleko, kilka książek, ciasto, kwiat) i nazwać miejsca w których 
można kupić dane produkty.
Prosimy dziecko, żeby opowiedziało, jakie książki można kupić w księgarni (bajki, kolorowanki, 
encyklopedie, kolorowanki…) 
można wejść na stronę księgarni obejrzeć różne propozycje książek, albo nawet zamówić, skoro nie
można iść do księgarni stacjonarnej ;)

https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw
https://soundcloud.com/teatranimacji/02-cie-ka-02-6?in=teatranimacji/sets/calineczka


https://www.zakamarki.pl/ksiegarnie_www 

http://www.ksiegarniazbajki.pl

*Podejrzyjmy jak dzieci odwiedziły księgarnię :)

https://www.youtube.com/watch?v=xIGomas_EHc 
 
* „Poproszę o trzy książki” zabawa matematyczna w sklep

Potrzebne będą:

 nożyczki,
  kolorowy papier: czerwony, niebieski i żółty

Dzieci z kolorowych papierów wycinają prostokąty (potrzebujemy pieniędzy). Umawiamy się że 
prostokąty w kolorze czerwonym to banknoty o najwyższym nominale. Prostokąty w kolorze 
niebieskim to banknoty o średnim nominale, a prostokąty w kolorze żółtym to banknoty o 
najniższym nominale.
Dzieci wycinają dowolną ilość prostokątów (minimum po 3) w trzech kolorach.
Utrwalamy z dziećmi, wartości prostokątów. Organizujemy sklep z książkami (księgarnie), 
dzielimy się na role. Dziecko (sprzedawca) decyduje o wartości książki. Podczas zakupu kupujący 
wybiera książkę lub kilka książek.

* Karata pracy – Przygotuj grę Memory powycinaj prostokąty i baw się dobrze. Jeśli nie możesz 
wydrukować i masz w domu taką grę zagraj z rodzicami lub rodzeństwem.
Możesz zrobić taką grę z pomocą rodziców. :)

http://www.ksiegarniazbajki.pl/
https://www.zakamarki.pl/ksiegarnie_www
https://www.youtube.com/watch?v=xIGomas_EHc



