Propozycja zajęć w grupie Biedronek
Temat tygodnia: TAJEMNICE KSIĄŻEK
Temat dnia: W księgarni
Termin wykonania: 29.04.2020

1.

„Gazetowa joga”

Dzień dobry Biedroneczki. Na początek dnia proponuje trochę się rozruszać.
Pozostajemy w temacie papieru, dlatego dziś poćwiczymy z gazetami. Obejrzyjcie
film i ćwiczcie razem z dziećmi.
https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw

2.

„Kup mi, mamo, książeczkę” (fragment) Tadeusz Kubiak –wysłuchaj

wiersza i odpowiedz na pytania: Czy lubisz dostawać książki? Jakie książki
najbardziej Ci się podobają? Gdzie możemy je kupić? Jak nazywa się sklep z
książkami?
Kolorowe książeczki,
kolorowe bajeczki,
w kolorowych bajeczkach
kolorowy jest świat.
Kup mi, mamo, książeczkę,
przeczytamy bajeczkę,
a w bajeczce tej – dziwy
. Każdy poznać je rad.

3.

„Z czego składa się książka?”

Obejrzyjcie swoje książeczki, wybierzcie jedną z nich i opowiedzcie jak ona wygląda.
Czy jest duża, mała, gruba, cienka, kolorowa, o misiu, o królewnie, kolorowa itp).
A teraz zastanówcie się z czego składa się książka?
To, co widzicie na zewnątrz to okładka. Chroni ona strony książki. Jest na niej
również napisany tytuł, a czasem także autor, który napisał książkę. W środku książki
mamy kartki i strony. Są na nich są litery, które układają się w wyrazy, zdania,

historyjki. Dzięki nim możemy przeczytać lub posłuchać ciekawej historii. Książki
mają jeszcze ilustracje i obrazki, które pokazują to, o czym czytamy.

4.

„Jak powstają książki” – film

https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk
Już wiecie, że książki możecie kupić w księgarni, a później w domu czytać ją i
oglądać. Ale czy wiecie jak powstaje książka? Zapraszam do obejrzenia filmu.

5.

„W księgarni” zabawa tematyczno – matematyczna

Na koniec proponuje zabawę w księgarnię. Dziecko z pomocą rodzica segreguje
książki według wybranych przez siebie kategorii (np. bajki, wiersze, książki o
zwierzętach). Wybrane przez siebie książki dzieci układają na półkach, stolikach,
krzesłach, parapecie. Gdy książki zostaną poukładane tematycznie, dziecko próbuje
przeliczyć ile jest książek na każdym stoisku. Następnie zaprasza misia, lalę i inne
przytulanki do zakupienia książek w księgarni.
Podczas zabawy dzieci posługują się pieniędzmi (mogą to być powycinane wcześniej
przez dzieci karteczki, albo guziczki czy klocki). Zadaniem księgarza jest
sprawdzenie, czy kwota się zgadza, – jeśli kupujący się pomyli, następuje zmiana
(kupujący staje się księgarzem).
Miłej zabawy!

