PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY:
„TAJEMNICE KSIĄŻEK ”
PONIEDZIAŁEK (27.04.2020)
Temat dnia: Moje ulubione książki
Zadanie 1: „Moja ulubiona książka – proszę, aby dzieci opowiedziały o swojej ulubionej książce a
następnie wykonały do niej zadanie- „Okładka”- proszę wykonać plakat okładki/strony tytułowej
swoje ulubionej książki. Technika dowolna(farby, kredki, plastelina, różnego rodzaju materiały
kolorowe itp.) – liczymy na wyobraźnię dzieci. Prosimy o zachowanie tej pracy gdyż po powrocie do
przedszkola zrobimy wystawę tych prac. A zdjęcia można wysłać na adresy email grupy.

Zadanie 2: F jak farby- prezentacja litery na planszy z monografią litery „F”. Następnie
proszę o wykonanie zadań książki:
Praca z KP4.5a – zaznaczanie głoski f w słowach, zaznaczanie liczby głosek w nazwach obrazków.
Praca z KP4.5b – pisanie litery F, f po śladzie, otaczanie pętlą litery F, f znalezionej wśród innych
liter, czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu.
Praca z KP4.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter f, F, pisanie wyrazów po
śladzie.

Zadanie 3: Proszę, aby dzieci poćwiczyły czytanie i spróbowały przeczytać poniższy tekst.

WTOREK (28.04.202)
Temat dnia: Jak powstaje papier?
Zadanie 1: Obejrzyj filmik pokazujący powstawanie papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
Zadanie 2: „Spostrzegawcze oko”- niech dziecko spróbuje wymienić wszystkie tytuły bajek
na podstawie ilustracji. A następnie poszukajcie czy w domu macie gdzieś książki o bajkach
czy baśniach i wybierzcie jakąś do przeczytania

Zadanie 3: Jeśli Ci wesoło – zabawa ruchowa do piosenki:

https://chomikuj.pl/bronka851/PRZEDSZKOLE/w+co+sie+bawic+z+dziecmipiosenki/Je*c5*bceli+ci+weso*c5*82o,242138024.mp3(audio)

Jeżeli ci wesoło
Marta Bogdanowicz

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To pokaż najpierw język, a potem zęby swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.
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To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
To pokaż najpierw język, a potem zęby swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Nabierz w usta powietrza i klep policzki swe.
Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się
Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.

ŚRODA (29.04.202)
Temat dnia: Jak powstaje książka?
Zadanie 1: Proszę obejrzeć film, wyjaśniający jak powstaje książka, oraz zapamiętać jak najwięcej
cennych informacji.
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

Zadanie 2: Rebus do rozwiązania:
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Hasło:
Po rozwiązaniu poproś rodzica o wytłumaczenia znaczenia ukrytego słowa i wspólnie
spróbujcie wykonać własną (……..) do książki.

Zadanie 3: Opowiadanie matematyczne” – Proszę przeczytać dzieciom opowiada o powstawaniu papieru w taki sposób, by wpleść działania matematyczne do wykonania przez
dzieci. Zadaniem dzieci jest zapisanie działań i podpisanie się na kartce. Przykładowe
opowieści:
a) W pewnym lesie stały obok siebie cztery drzewa – wysokie i stare. Pewnego dnia
drwale ścięli jedno z nich. Ile drzew zostało?,
b) Ciężarówka wiozła do tartaku osiem ściętych drzew. Po drodze zatrzymała się w miejscu wycinki i pracownicy zapakowali na ciężarówkę jeszcze jedno drzewo. Ile drzew
było razem na przyczepie ciężarówki?
c) W sadzie rosło sobie siedem drzewek , wraz z nadejściem wiosny sześć z nich
zakwitło. Ile drzew jeszcze nie zakwitło?
d) Franek wraz z tatą sadził drzewa w ogrodzie : Franek posadził trzy brzozy a tata
cztery dęby. Ile razem posadzili drzew?

CZWARTEK (30.04.2020)
Temat dnia: W księgarni
Drodzy rodzice w zaistniałej sytuacji nie ma jak pokazać dzieciom jak wygląda
księgarnia dlatego więc spróbujcie im to wytłumaczyć.

Zadanie 1: Proszę przeczytać dzieciom wiersza pt.: Wieki skarb
- Barbara Stefania Kossuth. A następnie wspólnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
O czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki?
Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”?
Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić, biegać,
wyjeżdżać?
Wieki skarb
Mam przyjaciela – wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Aha, nie powiem, nie…
Z łatwością odgadniecie.
Chciałbym z nim przebyć cały dzień,
lecz mi nie daje niania.
– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,

On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.
O górach, morzach niesie wieść,
o naszej własnej ziemi,
wypowie wiersz lub cudną baśń –
czym? – Literkami swymi.
Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!
Nie niszczę ich, bo książki me –
najlepsi przyjaciele.

dość tego już czytania.
Tak, książka to przyjaciel mój –
przyjaciel prawie żywy.

Zadanie 2: Ćwiczenia gimnastyczne:
„Tajemnicza książka”. Dzieci ustawiają się na wyznaczonej linii. Każdy uczestnik zabawy
otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy
prowadzący(rodzic) wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem,
kucamy, chodzimy do tyłu… jeśli dziecku książka spadnie z głowy, wraca na linię i wykonuje
zadanie od nowa.
„W księgarni”. Dzieci zajmują dowolne miejsca na dywanie . Leżą na boku. Na hasło
rodzica: Książki się otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki
wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. Rodzicmówi, ile stron ma książka, a dzieci tyle razy klaszczą. Na hasło: Książki się zamykają dzieci
powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone.

Gdy rodzic powie: Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do stania na baczność.
Zadanie 3: „W królestwie szlaczkolandii”- proszę spróbować obrysować szlaczki nie
odrywając ręki od kartki.

PIĄTEK(01.05.2020)
Temat dnia: Lubię czytać - biblioteka
Zadanie 1: „Zagadki – rymowanki” – Proszę opowiedzieć dziecku kilka zagadek, do
których odpowiedź powinna rymować się z zagadką. Wszystkie zagadki dotyczą baśni,
bajek i legend, które znacie.
W Krakowie mieszka wawelski smok,
co zieje ogniem przez cały… (rok).
Krasnoludek jest malutki,
tak jak wszystkie… (krasnoludki).
Kto z krasnalami w tym domku mieszka?
To jest na pewno Królewna (Śnieżka).
Kto był dobry dla Kopciuszka?
Chrzestna matka, czyli (wróżka).
Czerwony Kapturek do babci wędrował,
Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował).
Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.
Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).
Gdy kot buty dostał,
Janek księciem (został).
Rzecz to znana, całkiem pewna,
Że Pinokio powstał z (drewna)

Zadanie 2: Praca z książką. Prosimy o wykonanie następujących zadań:
Praca z KP4.8b – czytanie zdań wyrazowo-obrazkowych, pisanie wyrazów po śladzie
Praca z KP4.9a – umieszczanie nalepek z literami, odczytywanie hasła.
Praca z KP4.9b – kreślenie drogi w labiryncie, przeliczanie książek, porównywanie liczb.

Zadanie 3: Ćwiczenie matematyczne- proszę wykonać kartę pracy zgodnie z poleceniem.

Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie prac dzieci i przesyłanie na adresy mailowe
grup:
grupa10mps2@wp.pl
grupa9puchatek@wp.pl

