PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW
TEMAT TYGODNIOWY: „TAJEMNICE KSIĄŻEK”
PONIEDZIAŁEK (27.04.2020)
Temat dnia: „Czym są dla nas książki?”
Zadanie 1
Na rozgrzewkę zapraszamy do muzycznej zabawy ruchowej.
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
Zadanie 2
Przyjrzyj się obrazkom. Przypomnij sobie zasady prawidłowego korzystania z książek i odpowiedz na
zamieszczone pod obrazkami pytania.

Odpowiedz na pytania tak/nie:









Czy można oglądać książki podczas spożywania posiłków?
Możemy w książce zaginać rogi?
Czy przed czytaniem/oglądaniem książek należy umyć ręce?
Interesujące fragmenty w książce możemy zaznaczyć zakładką?
Czy wolno wyrywać kartki z książek?
Po wypożyczeniu, przeczytaniu, obejrzeniu książki powinniśmy oddać ją do biblioteki?
Czy wolno pisać, rysować po książkach?
Powinniśmy dbać o książki, aby inne osoby mogły z nich korzystać?

Zadanie 3
Posłuchaj piosenki „Lubimy bajki”. Spróbuj ją zaśpiewać.

Lubimy bajki
1. Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!
Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.
2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.
Ref.: No, bo my lubimy bajki…
3. Abrakadabra, hokus-marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.
Ref.: No, bo my lubimy bajki…

https://www.youtube.com/watch?v=L2PQj85PYDY
Zachęcamy do wysyłania nagrań dzieci na grupowe e-maile znajdujące się na ostatniej stronie.

WTOREK (28.04.2020)
Temat dnia: „Jak powstają książki?”
Zadanie 1..
Z pomocą rodziców zapoznaj się z historyjką obrazkową przedstawiającą kolejne etapy powstawania
papieru. Wykonaj kartę pracy w książce str. 7.

Zadanie 2
Zapoznaj się z wyglądem litery „F, f”.

Wraz z rodzicami spróbuj wymienić jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską „f”. Podziel je na
sylaby klaszcząc w dłonie (podpowiedzi znajdziesz w wierszyku poniżej).
Na fiołkach pachnących fikam,
W fioletowej farbie znikam.
Foki o mnie fukają,
Flety na cześć mi grają.

Wykonaj kartę pracy w książce str. 5.
Zadanie 3
Znasz już zasady prawidłowego korzystania z książek . Pamiętaj więc żeby używać zakładki w celu
zaznaczenia miejsca czytania w książce.
Wykonaj własną zakładkę do książki (technika pracy dowolna).

Przykładowe prace:

ŚRODA (29.04.2020)
Temat dnia: „Jesteśmy autorami”.
Zadanie 1
Obejrzyj filmik pt. „Jak powstaje książka ilustrowana?”
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk

Następnie odpowiedz na pytania:







Co musi zrobić autor żeby napisać książkę?
Skąd czerpie pomysły na napisanie książki?
Jak dawniej pisano książki?
Dokąd autor wysyła swój napisany tekst?
Gdzie drukuje się wzór książki?
Gdzie można kupić książki?

Zadanie 2
Zaprojektuj okładkę książki. Ozdób ją według własnego pomysłu, następnie opowiedz o czym jest Twoja
książka (karta pracy w książce str.7)

Zadanie 3
Rozwiąż zagadki:


Kartek może mieć bez liku, lecz nie rysuj w niej chłopczyku!
tam historie są nie lada, kto przeczyta, sam wybada! (książka)



Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka.
Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. (Czerwony Kapturek)



Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie.
Sprytem wiedźmę przechytrzyli w piernikowej chacie. (Jaś i Małgosia)



Jak inne zwierzęta cztery łapy ma,
lecz tylko na tylnych buty ma dwa.
Choć czasem mruczy, to myszy nie goni,
kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. (Kot w butach)

CZWARTEK (29.04.2020)
Temat dnia: „Biblioteka”
Zadanie 1.
Posłuchaj bajki dla dzieci pt. „W bibliotece” (audiobook).
https://www.youtube.com/watch?v=7TJtWPGdwSM
Możesz wykonać własną kartę biblioteczną, która posłuży Ci do zabawy w bibliotekę w domu.

Zadanie 2.
Zapraszamy do matematycznej zabawy dydaktycznej „Od… do”, doskonalącej umiejętności
porównywania.
Na początek wybierz ze swojej biblioteczki kilka książek, może być 5-6 sztuk.




Ułóż książki od najwyższej do najniższej. Do oceny ich wysokości nie używaj żadnych
przyborów.
Ułóż książki od najcieńszej do najgrubszej. Do oceny ich grubości nie używaj żadnych
przyborów.
Ułóż książki od najlżejszej do najcięższej. Do oceny ich wagi nie używaj żadnych przedmiotów.

Zadanie 3.
MALI PATRIOCI
W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej „Mali Patrioci”, proponujemy wykonanie kilku
prostych zadań.
Z pomocą rodziców zapoznaj się z mapą Polski. Obrazek poniżej↓ Poznaj miasta i najważniejsze regiony
w Polsce.

PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 5-LATKÓW:
Kontakt z:
Grupą VI. grupa6mps2@wp.pl
Grupa VII. „Stokrotki” grupa7stokrotki@wp.pl
Grupa VIII. „Bratki” grupa8bratki@wp.pl

