Grupa MOTYLKI i TYGRYSKI
Zadania do wykonania w okresie 04. 05. – 08. 05. 2020r.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy :)
Anna Królikowska

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM
Temat I: Ulubieni bohaterowie
1. Z jakiej bajki jest ta postać? - rozwiązywanie zagadek. Rodzic czyta dziecku wiersz D.
Gellner ,, Bajkowa zgadywanka”. Dziecko, słuchając, dopowiada rymy, które jednocześnie
są rozwiązaniami zagadek o bajkowych postaciach.
Bajkowa zgadywanka
Jeździ kareta po świecie
A kto jest w tej karecie?
Przy oknie, z lewej strony
Kapturek….. ( Czerwony)
Dalej na stercie poduszek
malutki Tomcio…. (Paluszek)
Spoza wielkiego kosza
śmieją się Jaś i….(Małgosia)
Uwaga, Oj, uwaga!
To przecież Baba...(Jaga)
Koło lalki i misia
stoi Sierotka...(Marysia)
Pomiędzy walizkami
Dziewczynka z….(zapałkami)
A tam, gdzie największy tłok,
zgrzyta zębami...(kot)
Ciekawe, czy już wiecie,
kto ukrył się w karecie?

Następnie rodzic opowiada własnymi słowami o różnych bajkowych postaciach. Przykład:
Bardzo chciała być najpiękniejsza, ciągle o tym myślała, każdego dnia o to, czy jest ktoś od
niej ładniejszy swoje zwierciadło pytała. ( Zła Królowa z Królewny Śnieżki). Na zakończenie
rodzic proponuje, aby dziecko spróbowało ułożyć własne ,,bajkowe zgadywanki”.
2. Książki i ich bohaterowie – pogadanka na temat miejsc, gdzie można spotkać się z
książką. Rodzic zadaje pytanie dziecku, czy zna takie miejsca gdzie jest dużo książek?
Następnie pokazuje ilustracje biblioteki, księgarni, czytelni i wyjaśnia różnice między tymi
miejscami.

Czytelnia - sala, stanowiąca zwykle część biblioteki, przeznaczona do czytania książek oraz
do nauki.

Biblioteka – jest to miejsce, gdzie się gromadzi i przechowuje książki, czasopisma oraz
wypożycza osobom zainteresowanym. Np. uczniom w szkolnej bibliotece.

Księgarnia – miejsce, gdzie można kupić książki i czasopisma.
3. Jaki to bohater? - zabawa polegająca na ocenie postępowania bajkowych postaci.
Dziecko otrzymuje dwa kartoniki – na jednym rysuje czerwone serce ( dobra postać),a na
drugim – czarne koło (zła). Symbole oznaczają, czy dana postać jest dobra, czy zła. Rodzic
wymienia różne postacie z bajek, a dziecko podnosi odpowiedni kartonik. Proponowane
postacie: Kopciuszek, żona rybaka, wilk, Śnieżka, macocha, Calineczka, Baba Jaga,
Królowa Śniegu, Roszpunka, Czerwona Kapturek, Królewicz, Gargamel.

4. Zapoznanie z literką Ż, ż.
Rodzic rozpoczyna zabawę wymawiając słowa na głoskę Ż, dziecko słucha i zgaduje jaką
głoską rozpoczynają się słowa. Kiedy dziecko odgadnie rodzic prezentuje dziecku pisana i
drukowaną literkę Ż, ż. Rodzic prezentuje dziecku jak należy prawidłowo napisać Ż, ż.
Rodzic zadaje pytanie: Czy znasz zwierzęta, w nazwach których słychać ż? Dziecko
swobodnie odpowiada ( żyrafa, żubr, żaba, żmija).
Następnie wykonuje kartę pracy.

5. Praca plastyczno – techniczna.
Przygotuj: ręcznik papierowy, farby.
Z listków ręcznika papierowego skręć cienkie wałeczki i przyklej na kartkę tworząc literkę
Ż, a następnie pomaluj farbami. Ps. Nie zapominaj o kropce nad Ż:)

Temat II: W krainie książek
1. Kto tu nie pasuje? - wskazanie błędnego elementu. Rodzic podaje po trzy postacie, z
których jedna nie pasuje do pozostałych. Zadaniem dziecka jest wskazanie niepasującej
postaci. Przykłady:
 Czerwony Kapturek, Pinokio, Dżepetto;
 smok, Śnieżka, krasnoludki;
 babcia, wilk, rybak;
 Kubuś Puchatek, Jaś, Baba Jaga;
 macocha, Prosiaczek, Kłapouchy;
 Calineczka, kret, smerfy;
 Małgosia, wilk, leśniczy;
 Kopciuszek, macocha, Szewczyk Dratewka.
2. Skąd biorą się książki? - wysłuchanie opowiadania – omówienie etapów powstawania
książki.
Najpierw autor musi spisać swoją propozycję wiersza albo opowiadania czy powieści, które
powstały w jego głowie. Później wysyła tekst do wydawnictwa albo spotyka się z osobą,
która jest wydawcą, aby omówić, czy tekst się podoba. Jeżeli utwór, który wymyślił i napisał
autor się spodoba, wydawca decyduje się, aby wydać jego książkę. Wtedy potrzebny jest
ilustrator, który wykona ilustracje do, i operator DTP (pochodzi od angielskich słów Desktop
Publishing, co tłumaczy się jako publikowanie na biurku lub wydawnictwo na biurku), który
połączy tekst z ilustracjami na kolejnych stronach. Aby powstała książka, potrzebna jest
jeszcze okładka – tym zajmuje się grafik. W redakcji redaktor sprawdza, czy w tekście nie ma
żadnego błędu, i kiedy wszystko już gotowe, należy wysłać materiały do drukarni. Tam
wszystkim zajmie się drukarz. Tak przygotowany materiał trzeba poskładać w całość i skleić
lub zszyć. Gotowe książki zostają zapakowane w paczki i są wysłane do księgarni, gdzie
wszyscy mogą kupić.

3. Porządek na półce – ćwiczenia klasyfikacji; układanie w grupy, szeregi rytmy. Dziecko
otrzymuje zestaw różnych kartoników: 4 niebieskie prostokąty, 4 żółte kwadraty, 4 zielone
prostokąty, 4 czerwone kwadraty. Dziecko układa kartoniki według wskazówek rodzica:
 Posegreguj kartoniki ze względu na kolory;
 Posegreguj kartoniki ze względu na kształty;
 Ułóż w szeregu na przemian żółte i niebieskie kartoniki;
 Ułóż w szeregu na przemian kwadraty i prostokąty;
 Ułóż 2 kwadraty i 2 prostokąty;
 Ułóż 2 prostokąty, 1 kwadrat, 2 prostokąty.
Propozycje wskazówek rodzic może także rysować dziecku na kartce w postaci kodu.
4. Wykonaj szlaczek z literką Ż, ż.

Film o powstawaniu książki: https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
5. Praca plastyczna – zaprojektuj własną zakładkę do książki.
6. Wykonaj kartę pracy

Temat III: O czym marzą książki?
1. Nauka piosenki ,, Kolorowa książka”
https://www.youtube.com/watch?v=2mSHF8PTq4A
1.Kolorowa książka, książka ulubiona
Obrazkami, literkami chce przemówić do nas.
Ref. Bajki stare, bajki nowe
Są w tej książce kolorowej.
2.W kolorowej książce bajki są ukryte
ja nie umiem ich przeczytać,
jeszcze nie znam liter.
Ref. Bajki…
3.Kolorową książkę czytać się nauczę
i otworzę bramę bajek własnym kluczem.
Ref. Bajki…
2. Ile to jest? Zabawa matematyczna.
Rodzic zadaje pytania, a dziecko ma za zadanie odpowiedź pokazać na paluszkach.
Następnie proponuje kilka zadań:
 Ile to będzie 2 piłki i 3 piłki?
 Ile to będzie 1 samochód i 2 samochody?
 Która liczba jest większa: 5 czy 2?
 Jak liczba jest po 6?
3. Książka – mój przyjaciel – wysłuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.
Książka – mój przyjaciel
Wiem, że marzenie niejedno
dzięki książkom się spełni.
Odkrywają przede mną
wiele pięknych tajemnic.
I gdybym chciał najzwięźlej
- czym jest książka – tłumaczyć,
powiedziałbym najprościej:
,,Mądry, wierny przyjaciel”.
Następnie rodzic pyta, czy książka może być jego przyjacielem.
4. Życzenia książki.

Rodzic zachęca dziecko, aby zastanowiło się, jakie miałby życzenia, gdyby był książką?
Rodzic wysłuchuje wszystkich odpowiedzi dziecka i zapisuje na kartce w postaci promieni
słońca tworząc ZBIÓR ŻYCZEŃ KSIĄŻKI. Jeśli dziecko ma problem z wypowiedziami,
rodzic podpowiada i zwraca uwagę na ważne aspekty, takie jak: poszanowanie książki,
właściwe się z nimi obchodzenie, nie wyrywanie kartek, nie pisanie/rysowanie po książkach,
a przede wszystkim zainteresowanie książką. Przykład:
Dziecko wczuwa się w rolę książki i mówi życzenia: nie wyrywaj mi kartek; nie rysuj
kredkami po okładce, przeczytaj mnie, zabierz mnie na wycieczkę itp.
5. Dokończ zdanie – zabawa słowna.
Dziecko ma za zadanie dopowiedzieć rozpoczęte zdania:
Lubię książki, bo…
Kiedy mama/tata mi czyta, to….
Najbardziej lubię książki….
Moja ulubiona książka to….
6. Wykonaj kartę pracy.

Temat IV: Z wizytą w bibliotece
1. Poranna gimnastyka. https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
2. Filmik o bibliotece https://www.youtube.com/watch?v=6UVJZDmTipI
3. Co jest w tej książce? - wspólne oglądanie książek i rozmowa na ich temat.
Rodzic wraz z dzieckiem oglądają książki, dziecko zwraca uwagę na okładkę, ilustracje w
książce,czy obrazki w niej są wesołe, czy smutne, opowiada co przedstawiają, zwraca uwagę
na wygląd książki, czy jest w dobrym stanie, a może potrzebuje naprawy.
4. O czym jest ta książka? Dziecko wybiera książkę, a następnie rodzic czyta dziecku przez
20 min. Na koniec rozmawiają na temat jej treści.
5. Zapoznanie z literką Ś, ś. Rodzic pokazuje dziecku obrazki, które zaczynają się głoską Ś.
Dziecko nazywa obrazki, mówi jaką głoską się zaczynają, dzieli na sylaby i z pomocą
rodzica próbuje podzielić na głoski ( litery). Rodzic także pyta dziecko jaką głoskę słyszy na
końcu wyrazu. Obrazki: ślimak, śliwka, śrubka, świnka. Następnie dziecko wymyśla słowa
zaczynające się głoską Ś. Rodzic pokazuje dziecku pisaną i drukowaną literę Ś, ś i prezentuje
jak trzeba ją prawidłowo napisać. Potem dziecko wykonuje kartę pracy.

6. Wykonaj kartę pracy.

Temat V: Czytanie i liczenie to wspaniała zabawa
1. Czytamy liczby – utrwalenie znajomości cyfr.

Rodzic przygotowuje kartoniki z cyferkami od 0 do 9. Siada naprzeciwko dziecka i pokazuje
daną cyfrę, a dziecko odczytuje. Odczytywanie można rozszerzyć do liczby 16, wtedy
dodatkowo jeszcze należy przygotować kartoniki od 10 do 16.
2. Kto dobrze liczy? - zabawa matematyczna. Zabawa polega na rozwiązywaniu prostych
działań na dodawania. Dziecko otrzymuje kartoniki z cyframi od 2 do 10. Rodzic zapisuje na
kartce działanie np. 1+1=…..i dziecko ma za zadanie poszukać wynik tego działania w
swoich kartonikach z cyferkami i położyć za znakiem =. Następnie wspólnie sprawdzają
poprawność działania na konkretach np. na guzikach/ kamyczkach/żetonach/patyczkach.
3. Czego jest więcej?
Rodzic rysuje na kartce 2 koła, w jednym kole 8 kwadratów, w drugim 7 trójkątów. Pokazuje
dziecku i zadaje pytania: Czego jest więcej? O ile więcej jest kwadratów? O ile mniej jest
trójkątów?
4. Wykonaj szlaczek z literką Ś, ś.

5. Wykonaj kartę pracy. Utrwalenie umiejętności liczenia do 16 i rozszerzenie do 18.

