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Grupa I

Temat: W KSIĘGARNI

Dzień dobry kochane Misiaczki !!!
Zapraszamy do kolejnego zajęcia �

,,Kup mi, mamo, książeczkę’’ – słuchanie wiersza T. Kubiak.
Prosimy przeczytać dziecku wiersz i porozmawiać z nim na temat treści.

Kup mi, mamo, książeczkę (fragment) – T. Kubiak.
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.

Rozmowa na temat treści wiersza. Dziecko odpowiada na pytania :
 Czy lubi dostawać książeczki?
 Dlaczego dobrze jest mieć książeczki w domu i czytać je codziennie?
 Jakie zna bajki?

,,Jesteśmy w księgarni”-zabawa matematyczna.
Rodzic ustawia dwa stoliki, a na nich książki. Na pierwszym leżą książki małe, na
drugim duże. Między stolikami ustawia się sprzedawca. Rodzic wyjaśnia zasady
zabawy. To miejsce to księgarnia, wskazuje na stoliki i książki. Ten, kto stoi przy
stolikach, będzie sprzedawać książki.

Pierwszy stolik - książki małe

Drugi stolik- książki duże

Rodzic rozdaje po cztery fasolki, za które będą mogły kupić wybraną książkę.
Dziecko przelicza głośno fasolki. Tłumaczy dalej: Możesz kupić jedną książkę za
jedną fasolkę ( lub możesz wymieniać fasolkę za książkę) Kupioną książkę możesz
zanieść swojemu misiowi, który czeka na ciebie na dywanie. Dziecko zaczyna
kupować książki, kupione książeczki układa przed swoim misiem. Sprzedawca
wrzuca fasolki na tackę. Gdy wszystkie książki zostaną wykupione, dziecko siada
przy swoim misiu i liczy, ile książek kupił. Określa jakie książki kupił małe czy duże.

,,Książeczki z naszej biblioteczki”- zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dziecko maszeruje po pokoju. Na hasło: Książeczki wskakują na półeczki,
dziecko zamienia się w książkę-siada w siadzie skrzyżnym na dywanie bez
poruszania się. Rodzic poprzez dotyk odczaruje dziecko, które ponownie maszeruje
po dywanie.

,, W Księgarni’’ – ilustracja obrazująca miejsce.
Rodzic omawia z dzieckiem obrazek.

Zakładka do książki – praca plastyczna.
Wyjaśni dziecku, co to jest zakładka do książek i do czego służy.
Proszę, aby dziecko wykonało dowolną techniką swoją własną zakładkę do książki.

Przykładowe zdjęcia zakładek do książek.

