ŚWIAT KSIĄŻEK

Cele zabawy:


Kształtowanie szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd



Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych



Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków z przeczytanego
tekstu



Utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci



Rozwijanie wyobraźni dziecięcej

Potrzebne pomoce:
Obrazki do zagadek w kopertach, książki, miska z pomieszaną fasolą i makaronem oraz dwa
puste pojemniki, tekst zagadki i zabawy, kolorowy papier (techniczny), wstążeczka oraz inne
(wybrane materiały plastyczne)

Propozycje zabaw:
1. Zagadka - list wprowadzający w temat. Dziecko zastanawia się kto jest nadawcą listu,

odgaduje zagadkę:

My, proszę dzieci, nie lubimy siedzieć w szufladzie w czasie zimy
ani za piecem sterczeć w lecie, jak jakie śmiecie czy rupiecie!

Ze strachu bledną nasze twarze, gdy ktoś kredkami po nas maże.
A przecież, drodzy Przyjaciele do szczęścia trzeba nam niewiele.
Jakaś półeczka czy szuflada świetnie się dla nas właśnie nada.
Kącik bezpieczny, czysty, suchy, by nie zniszczyły nas maluchy.

2. „Podróż z Jasiem i Małgosią” – zabawa pantomimiczna. Rodzic czyta tekst i wraz

z dzieckiem ilustrują ruchem zachowanie dzieci.

Jaś i Małgosia, żeby zobaczyć chatkę z pierników musieli przebyć bardzo długą drogę. Dzięki
zaklęciu my też możemy zamienić się w bohaterów tej bajki i też przebyć tę drogę.
Zaklęcie: „garstka fantazji, szczypta radości, niech wszystko w bajce zagości”
Czeka nas ciężka droga:


Przedzieranie się przez krzaki



Podnoszenie ciężkich kamieni




Przeskoki przez kałuże

Przechodzenie przez kłujące kamyki


Przejście przez niski tunel

3. „Jaka to bajka?”- zabawa dydaktyczna rozwijająca wiedzę na temat książek. Dzieci

odgadują tytuły znanych książek dla dzieci na podstawie ilustracji pociętych w
kopertach.
Dziecko wybiera kopertę, w której znajdują się obrazki z rysunkami
charakterystycznymi dla danej bajki. Załącznik
 Kapturek, wilk, babcia (bajka pt. „Czerwony Kapturek”)
 Pantofelek, różdżka, kareta („Kopciuszek”)
 Las, domek, Baba Jaga („Jaś i Małgosia”)
 Krasnale, lustro, królewna („Królewna Śnieżka”)

4. Zabawa

„Pomagamy Kopciuszkowi”- oddzielanie fasoli od makaronu do
odpowiednich pojemników. Ćwiczymy w zabawie rączkę oraz segregowanie
przedmiotów według jednej cechy.

5. Zakładka do książki – praca plastyczna. Dziecko wycina z kolorowego papieru

prostokąt (w razie potrzeby rodzic pomaga). Następnie doklejają na dolnym, krótszym
boku wstążeczkę. Kolejno ozdabiają zakładkę wedle uznania, wybranymi materiałami
plastycznymi.
6. Na koniec dnia rodzic czyta wybrane przez dziecko bajki, książki. Rozmawiamy o ich

treści, wyciągamy wnioski. Oczywiście przyda nam się wcześniej wykonana
zakładka!

Załącznik:

