Drodzy Rodzice!
Oto propozycje zabaw i zadań na piątek.
Temat dnia: Lubię czytać – biblioteka
1. Zabawa „Ruchome napisy”
Do zabawy potrzebne będą dwa napisy: BAJKA BIBLIOTEKA i na
kartonikach kilka liter: te, które tworzą dwa powyższe wyrazy i kilka innych
dowolnych.
Na początku wspólnie z dzieckiem analizujemy dwa napisy: dzielimy na sylaby,
głoski, liczymy ile liter jest w wyrazie BAJKA a ile w wyrazie BIBLIOTEKA
Zabawa polega na tym, żeby dziecko spośród rozłożonych na dywanie liter
wybrało te, które tworzą słowo BAJKA i ułożyło je według wzoru.
Rodzicu, zaproś dziecko do zabawy: „za chwilę włączę piosenkę, przy której
sobie potańczymy. Kiedy zatrzymam muzykę, znajdź literę, która jest potrzebna
do ułożenia wyrazu i trzymać ją w ręku. Liter można szukać tylko wtedy, gdy nie
gra muzyka. Po odszukaniu wszystkich liter ułożymy wyrazy: bajka biblioteka.
Do zabawy potrzebna będzie muzyka, proponuję piosenkę
„Witajcie w naszej bajce” i link do strony z piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA
2. Zabawa tematyczna „Biblioteka”
Ta zabawa to świetny sposób, by wytłumaczyć dziecku jak funkcjonuje
biblioteka, na czym polega praca pani bibliotekarki, wyjaśnić zasady
wypożyczania książek, wpoić szacunek do książek. Ponadto ćwiczymy dokładne
wycinanie, czytanie, segregowanie, no i razem świetnie się bawimy!
Przygotuj: miejsce na rozłożenie książek, wszystkie książki, jakie macie
w domu. Na początku podzielcie książki ze względu na ich tematykę, np.:
atlasy, słowniki, bajki, książki kulinarne, przygodowe, itp.
Przygotujcie karty czytelników i metryczki książek ( autor, tytuł).

Spójrzcie na stronę:
http://tominowo.blogspot.com/2013/02/zabawa-w-biblioteke.html

są tam proste propozycje tej zabawy!
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
https://www.youtube.com/watch?v=u3F0v0lO2eQ
4. Zagadki – rymowanki
- w Krakowie mieszka wawelski smok,
co zieje ogniem przez cały...(rok)
- Krasnoludek jest malutki,
tak, jak wszystkie....(krasnoludki)
- Kto z krasnalami w tym domu mieszka?
To jest na pewno Królewna (Śnieżka)
- Kto był dobry dla kopciuszka?
Chrzestna matka, czyli (wróżka)
- Czerwony Kapturek do babci wędrował,
lecz wilk się zaczaił, za drzewem się...(schował)
- Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.
Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko...(zmyka)
- Gdy kot buty dostał, Janek księciem...(został)
- Rzecz to znana, całkiem pewna,
że Pinokio powstał z...(drewna)
A jeśli macie, to poszukajcie w swojej domowej bibliotece tych bajek i wspólnie
poczytajcie. Miłej lektury!

A oto bajeczki z mojej biblioteczki

