PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW DLA WAS
NA ŚRODĘ
"KTO JEST POTRZEBNY, ABY POWSTAŁA KSIĄŻKA"

1. Zapraszamy do zabawy logopedycznej" Kącik z książkami".
Mamo, Tato proszę przeczytaj mi wierszyk
( Rodzic czyta treść wierszyka, a dziecko pokazuje ćwiczenia buzi i języka)

W naszym z książkami kąciku
Książek znajdziecie bez liku:
Na samej górze są książki, (dziecko czubkiem języka sięga wysoko, do górnej półki,
usta ma szeroko otwarte, porusza językiem wzdłuż górnej wargi)

W których mieszkają zajączki,( robi minę jak zajączek: górnymi zębami lekko masuje
dolną wargę)

Koniki, ( klaszcze jak koniki)
Kaczki: kwa, kwa, kwa ( powtarza)
I krowy: mu, mu, mu (powtarza)
A także wesołe świnki
Co robią prześmieszne minki. ( marszczy nosek, robi ryjek, którym porusza w różne
strony, i robi inne śmieszne minki)

Na dolnej półce z książkami ( językiem sięga jak najniżej w kierunku brody i porusza
nim wzdłuż dolnej wargi)

Zrobił się bałagan mały! ( krąży językiem wokół warg - raz w prawą, raz w lewą stronę)
Lecz dzieci się namyśliły
I szybko porządek zrobiły! ( dziecko układa książki na dolnej półce, czyli czubkiem
języka dotyka kolejno dolnych zębów, następnie górnych, żeby sprawdzić, czy i na górnej
półce jest porządek)

2. Zabawa ruchowo - naśladowcza " Na ziemi zostaje" .
Poproś osobę dorosłą o włączenie tej strony.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

3. Historyjka obrazkowa " Jak powstaje książka". Rodzicu na podstawie
obrazków porozmawiaj z dzieckiem na temat etapów powstawania
książki: Kto pisze książki?, Gdzie możemy kupić książki?, Gdzie się drukuje
książki?, Jak książki trafiają do biblioteki?

4. Zróbmy to razem z mamą, tatą, siostrą, bratem
" Kocia zakładka do książki". Na podstawie obrazka wspólnie możecie
wykonać takie zakładki ( potrzebne będą papier kolorowy, biały, nożyczki,
kredki lub pisaki, sznurki, albo inne materiały według własnego pomysłu)

5. Po zrobieniu zakładek wysłuchajcie piosenki
pt. " Czerwony kapturek"
https://www.youtube.com/watch?v=31YlNfi4GOQ

6. Zabawy czytelnicze - Mamo, Tato przeczytaj mi moją ulubioną bajkę

7. Zabawa z kartą pracy - policz ile jest książek na stole?, ile siedzi dzieci przy
stoliku?, ile jest kwiatków? ( policz i zaznacz kredką oraz pokoloruj obrazek)

PAMIĘTAJCIE SZANUJCIE KSIĄŻKI ! MIŁEJ ZABAWY!

