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Witajcie Biegusie!
Witam w poniedziałek 29.06.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w przestrzeń ruchowo – muzyczną.
Celem zajęć będzie utrwalanie znajomości niektórych książek i ich bohaterów, 
odgadywanie i nazywanie postaci znanych kreskówek, 

1. „Lubimy książki”

Które dziecko  nie kocha bajek? Opowieści, bajki i baśnie to nie tylko źródło radości,
ale i nauki. Dzieci uwielbiają opowiadania o niezwykłych bohaterach mających wiele
ciekawych przygód. Postaci z bajek budzą sympatię, bo te najważniejsze mają dobre 
charaktery i zawsze wygrywają ze złem. Każdy maluch chce być takim bohaterem!

Na początek chciałabym abyście powiedzieli czy macie ulubioną książkę, kto jest jej 
głównym bohaterem i co moglibyście o nim powiedzieć. Opiszcie tę postać, czy to 
człowiek, zwierzę a może jakiś superbohater.

Mam dla was kilka zagadek:

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/


Kiedy siedzisz w domu sama,

chętnie czyta ci je mama.

O królewnie, o szewczyku

i o strasznym rozbójniku.  (Bajka)

Rogi ma na głowie,

Słynie z pięknej brody.

Mieszka w Pacanowie.

W bajce ma przygody.      (Koziołek Matołek)

Jest rzadkim zwierzęciem, podobnym do Burka.

W bajce Czerwonego pożarł nam Kapturka.   (Wilk)

Z jakiej jesteśmy bajki?

To my - braciszek i siostrzyczka.

Znaleźliśmy w lesie śliczną chatkę.

Całą ze słodkiego pierniczka.  (Jaś i Małgosia)

Kochany przez wszystkich miś.

Jego przyjaciel to Krzyś.

Czerwony serdaczek i wesoła mina.

Od baryłki miodu każdy dzień zaczyna.    (Kubuś Puchatek)

Z drewna wystrugany,

chłopiec z bajki znany.

Kiedy kłamał w głos,

szybko rósł mu nos.    (Pinokio)

A teraz kilka obrazków, ciekawe czy odgadniecie, kto ukrył się na obrazku?





Poproście rodziców o przeczytanie wiersza K. Pac – Gajewskiej pt. „Książeczka”.
W nawiasach są proponowane ruchy przedstawiające treść. Pobawcie się razem z 
rodzicami.

W książeczce płynie rzeczka,    (wykonanie rękami ruchu fal)
w książeczce szumi las.            (naśladowanie kołyszących się drzew)
W prześlicznych tych książeczkach
tysiące przygód masz.              (naśladowanie oglądania książki)
Książeczka cię powiedzie         (marsz)
na strome szczyty skał,             (składanie rąk nad głową)
z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał.      (ułożenie głowy na rękach, jak do snu)
Jak świerszczyk grał na skrzypcach,    (naśladowanie gry na skrzypcach)
jak morzem płynął śledź,           (wysunięcie rąk do przodu)
i co robiła Wikcia,                      (wzruszenie ramion)
by same piątki mieć.                 (pokazanie całej dłoni)
Lecz chroń i szanuj książki        (grożenie palcem)
i kartek nie drzyj też,
wpierw dobrze umyj rączki,          (naśladowanie mycia rąk)
a potem książki bierz.                   (ruch rozkładania książki) 

Jeśli jesteście ciekawi jak powstaje książka to zapraszam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

Miłej zabawy!
Pozdrawiam Was ciepło
Anna Cybula.

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

