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Temat : MOJE ULUBIONE KSIĄŻKI

Dzień  dobry  Kochani  dziś  porozmawiamy  na  pewien  ciekawy  temat,  na  który  

na  pewno  macie  dużo  do  powiedzenia.  Odpowiedzcie,  czy  lubicie  czytanie  książek?

Opowiedzcie proszę jakie są Wasze ulubione bajki, które czytają wam rodzice albo ciocie 

w przedszkolu.

 Moje ulubione książki” – wspólne oglądanie książek. 

 (Proszę pooglądać z dzieckiem książki w domowej biblioteczce i porozmawiać na temat

jego ulubionych. Zachęcić  dziecko do swobodnych wypowiedzi.)

A teraz posłuchajcie wierszyka o książkach.

(Proszę przeczytać dziecku wiersz i porozmawiać z dzieckiem na jego temat)

Moje książki

Iwona Salach

Moje książki kolorowe

stoją równo na półeczce.

Myję ręce i oglądam

kartkę po karteczce.

Czasem książki czyta mama,

bo ja nie potrafię sama.

Z książek wiele się dowiecie

o szerokim pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte,

a więc ją do ręki bierz.



Moi Drodzy, mam nadzieję, że uważnie słuchaliście wiersza. O czym dzisiaj będziemy

mówić?;  Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?;  Co trzeba

najpierw  zrobić,  zanim  weźmiemy  do  ręki  książkę?.  Proszę   zwrócić  dziecku  uwagę  

na prawidłowe obchodzenie się z książkami:

• Nie wolno poplamić książki ani zaginać rogów

• Należy delikatnie odwracać kartki, by ich nie podrzeć,oraz odkładać książki na swoje

miejsce. 

A teraz trochę się poruszajmy

„Książki na miejsce!” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Rozłóżcie swoje domowe książki na całej podłodze tak żeby było ich bardzo dużo.  

A teraz  na  sygnał  dźwiękowy zbieracie  konkretną  ilość  książek,  którą  wypowie  rodzic  

i odkładacie na ustalone miejsce. 

Przebieg  zabawy  :  dziecko  biega  ostrożnie  między  książkami  leżącymi  na  podłodze,  

na sygnał zbiera usłyszaną liczbę książek i jak najszybciej odnosi na miejsce.

„Co to za bajka” – zabawa integracyjna. 

Zadaniem dzieci jest odgadnięcie tytułów popularnych bajek po obejrzeniu obrazka. 

(Proszę pokazać dziecku obrazki, jego zadaniem jest odgadnąć i poprawnie powiedzieć tytuł 

bajki)











A teraz poproście rodziców o przeczytanie ulubionej bajki. 

Jeśli macie możliwość, spędźcie dzisiejszy dzień na wspólnym rodzinnym czytaniu.


