
         Tydzień VIII - Gr I -  „Nasze książki „

                – propozycje zajęć i zabaw .

1. „Spotkanie z książką” – rozmowy w oparciu o tekst wiersza, 
wycieczki i doświadczenia dziecka. Przybliżenie dzieciom nazw 
księgarnia, biblioteka, czasopismo, gazeta itp. oraz ogólnej 
budowy książki.

„Księgarnia” B.Forma

Stanęłam z mamą przed dużą wystawą,
Spojrzałam na książkę z okładką ciekawą.
Na niej królewna i zła czarownica.
Jakie piękne książki! Mama się zachwyca.
Po chwili w księgarni stanęłyśmy obie,
książki stoją na półkach, którą wybrać sobie.
W przepiękne barwy, starannie ubrane,
tytuły na nich wydrukowane.
Sprzedawca chętnie swych rad nam udziela,
to może dla brata, ta dla przyjaciela.
W każdej wiedza ukryta o zwierzętach, roślinach
coś o naszej planecie, piłkarskich drużynach. 

2 . „Kącik książki w moim domu” – wspólne zorganizowanie lub 
uporządkowanie zgromadzonych książek dla dziecka w domu. 
Wspólne oglądanie, rozmowy na temat zainteresowań 
czytelniczych dziecka i dbałości o książki.



3. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna –
rozumienie i stosowanie pojęć: wysoko – nisko, małe – duże, 
grube – cienkie. Kierujemy do dziecka polecenia typu: połóż 
nisko małą książeczkę , pokaż grube książki itp.

4. „Książka” – zabawy logopedyczne, ćwiczenia usprawniające 
narządy mowy dziecka. Zamieniamy nasze buzie w „książki”:

   - otwieranie i zamykanie książki – otwiera i zamyka szeroko usta,

  - przekładanie kartek w książce – przesuwa czubek języka z             
jednego kącika ust do drugiego,

- jestem bardzo zadowolony – ułożenie ust do uśmiechu, 
rozciąganie warg,

- rymowanka – recytacja w różnym tempie, o różnym natężeniu 
siły głosu.

                    Książki, książeczki – wszyscy je czytają,

                     Dużo przyjemności wszystkim one dają. 

5. Poczytaj mi proszę – wspólne czytanie utworów literackich.

               „ Czytając swojemu dziecku,

                   mówisz mu więcej niż myślisz” A. Barciś



        Propozycje materiałów do wykorzystania:

          https://www.bajkidoczytania.pl

          https://basn.pl

          https://bajki – zasypianki.pl

          Bajkowisko.pl – bajki do słuchania

6. „Moja książeczka” – praca plastyczna – rysowanie ilustracji do 
ulubionej bajki na kartonie złożonym w harmonijkę.

„Bohaterowie bajek” – malowanki 
https://www.e – kolorowanki.eu
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