PROPOZYCJE ZABAW I ZADAO DLA WAS NA CZWARTEK
,,W KSIĘGARNI’’
Zapraszam do wspólnych zabaw:
1.

Na powitanie - zabawa przy piosence pt. ,,Biegniemy,
skaczemy’’.
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2.

Proszę o przygotowanie różnego rodzaju książek np. bajki,
albumy, komiksy, malowanki itp.
- wspólne oglądanie książek,
- pytania do dziecka: czym różnią się od siebie te książki?, co
znajduje się na okładce książek? co możemy znaleźd w książkach?

3.

Słuchanie piosenki pt. „Książeczka” E. Bem.
https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
- pytania do dziecka: jak należy dbad o książki, żeby je nie
zniszczyd?, jak nazywa się sklep, w którym sprzedaje się książki?

4.

Oglądanie filmiku pt. „Wycieczka do księgarni”.
https://www.youtube.com/watch?v=u3PeDyIABtM
- pytania do dziecka: jak nazywa się osoba sprzedająca książki w
księgarni? (księgarz)

5.

„Na półce” – rodzicu posegreguj razem z dzieckiem wcześniej
przygotowane książki według kategorii (np. albumy, bajki,
kolorowanki, wiersze) i umieśd je na stoliku, krzesłach.
- przygotujcie razem karteczki do napisania cen książek
- oznaczcie książki cenami (najlepiej od 1 do 10)

- przygotujcie pieniądze (karta pracy nr 1 – wycięcie lub
przygotowanie samodzielnie)
http://static.scholaris.pl/resource_imp/105/105094/PLIKI_1/XYZ
04303.png
6.

Zabawa ruchowa pt. „Tajemnicza książka”.
Dziecko kładzie książkę na głowie i stara się utrzymad ją w tej
pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceo rodzica:
obracam się, chodzę bokiem, kucam, chodzę do tyłu, taoczę itp.
Następnie zmiana ról.

7.

Zabawa „W księgarnię” – przyjmowanie ról.
Na początku rodzic pełni rolę księgarza, natomiast dziecko
kupującego.
Zanim dziecko dokona zakupu, powinno zastanowid się, jak
opisze okładkę wybranej książki i jaka jest jej cena (wykorzystanie
przygotowanych wcześniej pieniędzy). Rodzic zwraca uwagę na
stosowanie odpowiednich form grzecznościowych przez dziecko
np. „Dzieo dobry. Proszę o tę książkę, która kosztuje…, na jej
okładce narysowana jest…”
Dziecko z zakupioną książką siada do stolika i ogląda ją, następnie
umieszcza w miejscu, które będzie pełniło rolę „kącika książki”.
Zmiana ról.

8.

Zabawa ruchowa „W księgarni”.
Dziecko zajmuje dowolne miejsce w pokoju i leży na boku. Na
hasło rodzica: Książki się otwierają! – przechodzi do leżenia na
wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło:
Kartki się przewracają! – klaszcze w dłonie (Rodzic mówi, ile
stron ma książka, a dziecko tyle razy klaszcze). Na hasło: Książki
się zamykają! – powraca do pozycji wyjściowej – leżenie na boku,

nogi podkurczone. Gdy rodzic powie: Książki stoją na regale,
przechodzi do stania na bacznośd.
9.

Zabawa matematyczna „Liczymy książki”.
- W księgarni na półce z książkami o pojazdach było pięd książek.
Pan księgarz dołożył dwie książki o pojazdach. Ile było razem
książek o pojazdach na półce?
- Mama kupiła Oli w księgarni trzy malowanki. Po drodze w
kiosku dokupiła dwie malowanki. Ile mama kupiła razem
malowanek?
Dziecko może zapisywad liczbę książek cyframi, symbolami, np.
kropkami lub rysunkami.

10. Zabawa grafomotoryczna - rodzicu przygotuj tackę z kaszą
manną. Zadaniem dziecka jest narysowanie na niej kształtu
książek oraz znanych liter.
11. Słuchanie piosenki pt. „Zwariowanka”.
https://www.youtube.com/watch?v=2g8L_rSlrew

PAMIĘTAJMY O MYCIU RĄK!

