
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj piętnasty dzień naszej zabawy.
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
 
Zgodnie z zaleceniem MEN zapraszamy do korzystania z oferty TVP2 pasmo dla najmłodszych,
 codziennie o 11:05 „Wesoła nauka” oraz do programów edukacyjnych  TVP i na VOD. TVP

W tym szczególnym czasie, kiedy przemieszczanie się i odwiedzanie wielu miejsc jest utrudnione,
 a wręcz niemożliwe, zachęcamy do twórczej i literackiej aktywności i wzięcia udziału w konkursie 
Palmiarni Poznańskiej! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
a na uczestników ciekawe i twórcze zadania. Czy wiecie, że z roślinami dobrze jest rozmawiać, by 
rosły i rozwijały się tak, jak powinny? Palmiarni nikt nie odwiedza, ani też  nie rozmawia z 
roślinami ! A jest ich około 17 tysięcy.....dlatego zapraszamy do udziału 
w organizowanym przez nas konkursie pod nazwą "Napisz do Palmiarni!" i stworzenia pracy 
plastycznej bądź pisemnej, której tematem przewodnim będą rośliny. W ten sposób i rośliny 
w obecnym czasie nie pozostaną osamotnione, dzięki nadesłanym pracom rysunkowym i 
pisemnym. Konkurs dedykowany jest dzieciom w wieku od 4 do 15 lat, z podziałem na cztery 
grupy wiekowe.
W załączniku przesyłam zaproszenie do udziału w konkursie wraz z opisem zadań dla każdej grupy 
wiekowej. Na stronie internetowej Palmiarni do pobrania jest opis konkursu oraz regulamin i 
niezbędne załączniki:
https://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/9-nieprzypisane/458-konkursy
 Zdjęcia lub skany prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym i
 oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich należy do 30.04.2020 r.
 przesłać na adres: konkursy@palmiarnia.poznan.pl
 

03.04.2020 Temat dnia: Idziemy do biblioteki.

Naszym zadaniem jest zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i 
dodawanie książek; rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cechy (np. 
wygląd, treść).

*Zatańczmy i zaśpiewajmy
https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8 

*Utrwalenie piosenki: piosenki „Bajeczki” słowa U.Piotrowska muz. M.Melnicka-Sypko
https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw Zaśpiewajcie z dziewczynką

*Zapraszamy do obejrzenia filmu czytanie wrażeniowe Małgorzaty Swędrowskiej 
„Moja Mama i Mój Tata”
Jest to książka obrazkowa pokazująca codzienność rodziny w zwykły, mądry i czuły sposób.
Dla dzieci, żeby zauważyły i doceniły ile rodzice dla nich robią; dla rodziców, żeby zobaczyli jak 
wiele potrafią :)

https://www.facebook.com/KrakowMiastoLiteraturyUNESCO/videos/657805084953375/

Dziecko odpowiada jednym słowem z czym mu się kojarzy słowo „książka” oraz „księgarnia” - 
prześlijcie proszę odpowiedzi, to dla nas też ważne i ciekawe :)
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mailto:konkursy@palmiarnia.poznan.pl
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W bibliotece można znaleźć wiele książek, wypożyczyć do domu, a następnie po określonym czasie
trzeba je oddać. Książki w bibliotece mają swoje miejsce, są posegregowane według tematyki np. 
książki dla dzieci, książki o budowlach, o samochodach, według nazwisk autorów.
Można poprosić dziecko, żeby zrobiło porządek w książkach na swojej półce według klucza. 
Dobrze, jak uzasadni, czym się kierowało :) gdy już będzie możliwość:
Proszę się wybrać na (upragniony spacer) do biblioteki. Proszę zwrócić uwagę na to, jak należy się 
zachowywać w bibliotece: nie można rozmawiać (jedynie szeptem w ważnych sprawach), należy 
odkładać książki na miejsce, nie wolno biegać. Dziecko też może porozmawiać z bibliotekarką na 
temat sposobu korzystania z biblioteki. Dziecko może samo wypożyczyć książkę.

https://emp-scs.img-osdw.pl/img-p/1/egmont/44ca7fa2/std/492-452/1063411o.jpg

https://egmont.pl/Basia-i-biblioteka,606251,p.html

*Przeczytaj z rodzicami "W bibliotece" Zofii Staneckiej

W poniedziałek przed obiadem pani Marta zaprosiła grupę Basi do kręgu.
- Jutro zaraz po śniadaniu pójdziemy do biblioteki – powiedziała.
- La, la la...- zanuciła radośnie Anielka.
- Co tam będziemy robić? - spytał Kuba.
- No właśnie, kto wie, co robi się w bibliotece? - odpowiedziała pani pytaniem.
Basia wyciągneła rękę do góry. Babcia Marianna już dawno temu, chyba z rok wcześniej, zapisala 
ją do biblioteki.
- W bibli...bliotece są książki! - zawołała. - Zabiera się je do domu, a potem oddaje.
- Ja bym nie oddał – oświadczył Karol.
- Jak oddasz, to bierzesz inną. I tak w kołko. Oddajesz i dostajesz, oddajesz i dostajesz..
- Za darmo? - upewniła sie Zuzia.
- Tak, Zuziu. - Pani włączyła się do rozmowy. - Książki z biblioteki pożycza się, nie kupuje. Dzięki 
temu każdą z nich może przeczytać wiele osób.
- O książki trzeba dbać – wygłosiła Basia.
 - Nie można do nich chować kanapek. Ani czytać w wannie. Tata kiedyś o tym zapomiał i książka 
wykąpała się razem z im. Potem powiedział, że trzeba ją będzie odkupić.
- W ...bi...liotece...jest...cicho – szepnął Titi.
Wszyscy spojrzeli a niego ze zdziwieniem, bo Titi rzadko coś mówił sam z siebie. Pani skięła 
głową.
- W bibliotekach można pracować i czytać na miejscu. Trzeba zachować ciszę, żeby nie 
przeszkadzać innym.(...)

* Odpowiedź na pytania
Dokąd wybierają się dzieci? Co robi się w bibliotece, o czym powiedziała Basia? Czy za książki  w 
bibliotece, trzeba placić? W jaki sposób trzeba dbać o książki? Jak trzeba zachować się w 
bibliotece? Dlaczego? Czy byłeś/łaś kiedyś w bibliotece? Co wam się tam ajbardziej podobało?

Karta pracy"Gdzie postawię tę książkę?" segregowanie wg (rodzaju)
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