Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki,
W tym tygodniu, zapraszamy Was do tajemniczego świata książek, gdzie znajdziecie wasze ulubione
bajki, baśnie i wiele innych ciekawych rzeczy.

1. Opowiadanie -„Kłótnia książek”
W sobotę w bibliotece zrobił się szum. To kolorowe książki kłóciły się między sobą.
-Ja jestem najciekawsza-przechwalała się historia o piratach.-Opowiadam o niesamowitych
przygodach!
-Nieprawda! -odpowiedziała inna- U mnie można przeczytać informację o dinozaurach. Dzieci
wolą dinozaury niż piratów.-Nie macie racji!- krzyknęła następna.-Najciekawsze są modele aut.
Potem włączyły się też inne książki. Już nikt tego nie słuchał. O rozwiązanie poproszono mądrą
księgę baśni.
-Zanim odpowiem- rzekła-wykorzystam czar wróżki z bajki i zabiorę was w podróż po naszym
miasteczku. Wypowiedziała zaklęcie i okno się uchyliło ,a książki wyfrunęły jak ptaki, machając
okładkami. Nastał wieczór i w wielu oknach paliły się światła. Książki zaglądały do mieszkań. W
jednym dzieci czytały historię przygodową. W drugim dziewczynka siedziała nad stronicami o
ciastkach i wypiekach. Jeszcze w innym pan trzymał powieść.
-Tam nie lecimy-oznajmiła księga baśni, wskazując biały domek.-Tam nie ma książek. Muszą je
najpierw do nas dowieźć. Zajrzały do wielu okien i przekonały się ,że ludzi nie interesują bardzo
różne książki .Po powrocie milczały zawstydzone. Nikt nie czytał o piratach, dinozaurach, czy
samochodach.
-Czytelnicy lubią różne książki-uspokajała księga baśni. A to oznacza ,że każda z nas jest ważna.
-Naprawdę?! -zapytały z niedowierzaniem.
-Tak. Tylko dla kogoś innego.
W poniedziałek rano pierwsza zjawiła się pani bibliotekarka. Wkrótce przybyły również dzieci ze
szkoły z wychowawczynią. Gdy się zapisywały do biblioteki, jeden z chłopców powiedział:
-Mieszkam niedaleko .My nie mamy książek. Czy mogę wypożyczyć od razu trzy?
-Oczywiście -A które byś chciał?
-O piratach ,o samochodach i…o dinozaurach!
Rozmowa z dzieckiem:
- Jak nazywa się miejsce ,w którym mieszkają książki?
- O co pokłóciły się książki?
- Kto pomógł rozwiązać problem?
- Co zrobiła księga z bajkami, by pogodzić książki?
- Co można robić w bibliotece?
- Jak nazywa się osoba pracująca w bibliotece?
-Jak należy zachowywać się w bibliotece?

2. Piosenka - Magiczna moc bajek ( zał.)

3. Jak powstaje książka – film stworzony na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry.
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
4. Zagadki o bajkach
1.„Pewnego dnia w pałacu królewskim miał odbyć się bal, na którym młody książę miał mieć
sposobność do poznania kandydatki na żonę. Złe siostry oczywiście wybierały się na zabawę, mając
nadzieję, że któraś z nich oczaruje bogatego panicza. Macocha pozwoliła dziewczynce pójść, lecz
dopiero, gdy ta oddzieli wszystkie ziarnka maku od ziaren soczewicy zmieszanych w jednym naczyniu.
Gdy dziewczyna uporała się z zadaniem dzięki pomocy ptaków, okazało się, że na przeszkodzie
wybrania się na bal stanął jeszcze bark odpowiedniego stroju. Ten problem rozwiązała wróżka – jej
matka chrzestna, która nie tylko obdarowała ją przepiękną suknią, ale i karocą wyczarowaną z dyni.
Jednak dziewczynka musiał wrócić przed północą, kiedy to miał prysnąć czar zaklęć.” /”Kopciuszek”/
2.
„Pewnego dnia mama zaopatrzyła córkę w koszyk pełen smakołyków i wysłała do chatki babci, która
akurat leżała chora. Dziewczynka wędrowała przez las, który musiała pokonać, by znaleźć się w domu
babci, gdy spotkała wilka. Zwierz wypytał nieświadomą zagrożenia dziewczynkę o to dokąd idzie i jak
tam dotrzeć. Aby zyskać na czasie, zwrócił jej uwagę na polankę pokrytą kwiatami. Dziewczynka
pomyślała, że skoro ma jeszcze dużo czasu, może nazbierać bukiecik kwiatów dla babci. W tym czasie
wilk udał się do chatki staruszki i udając, że jest wnuczką chorej, wszedł do środka i zjadł babcię, po
czym położył się do łóżka i czekał na przybycie dziewczynki.” /”Czerwony Kapturek”/
3.„Uroczy miś i najbliższy przyjaciel Krzysia, mieszkał w małej drewnianej chatce w Stumilowym Lesie.
Pewnego dnia idąc leśną ścieżką miś usłyszał bzyczenie pszczół. Od razu skojarzył pszczoły z pysznym
miodkiem i postanowił za wszelką cenę go zdobyć. Z trudem wdrapał się na drzewo. Już prawie
sięgnął łapką po miodek, był jednak zbyt ciężki i licha gałązka, na której stał złamała się. Na szczęście
u stóp drzewa rosły bujne zielone krzaki, które zamortyzowały upadek i misiowi nic się nie stało.
Zrezygnowany postanowił zwrócić się o pomoc do Krzysia. Poprosił przyjaciela o pożyczenie dużego
niebieskiego balonika. Chłopczyk zgodził się i razem udali się pod drzewo.” /”Kubuś Puchatek”/
4.„Dawno temu żył sobie pewien młynarz. Był bardzo bogaty i miał trzech synów między których
postanowił podzielić swój majątek. Gdy zmarł, jego dwaj starsi synowie podzielili między siebie
pokaźny dobytek. Jeden otrzymał łąkę, młyn i pole, a drugi skrzynie wypełnione po brzegi złotem i
drogocennymi futrami. Najmłodszemu zaś Jaśkowi przypadł w udziale tylko kot. Jak się okazało kot
ten był jednak niezwykły o czym wszyscy się później przekonali. Przemówił on do Jaśka ludzkim
głosem i poprosił go, by ten oszczędził mu życie, w zamian za co pomoże mu się wzbogacić. Zwierzę
kazało też Jaśkowi kupić na jarmarku torbę myśliwską i buty z podkówkami. Kot włożył buty i ruszył
raźno na polowanie.” /”Kot w butach”/

5. Wycieczka na łąkę- Sebastian Dusza
https://www.facebook.com/groups/570830106459911/wp/228738501689475/
6. Alunelul Sebastian Dusza- zabawa paluszkowa
https://www.youtube.com/watch?v=MttVjWP_jE4&fbclid=IwAR3CDNobP80fJiCDXPz_rkB7jIaT2YjP_V
Nic3hPGwikFiYv6y9rAaeOlBY

7. Zabawy ruchowe
Na początek trochę ruchu z Pipi Pończoszanką
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs – taniec „Zygzak”
8. Praca plastyczna:
Zapraszamy do wykonania ilustracji do swojej ulubionej bajki.
Fotografie stworzonej pracy prosimy przesłać na emaila grupowego do dnia 24.04.2020r.

9. -A teraz usiądź lub połóż się wygodnie i posłuchaj baśni „Brzydkie kaczątko”
https://www.youtube.com/watch?v=AJ2p7X31xKU wersja dla młodszych dzieci 9:23
https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q wersja dla starszych dzieci 30:52
Postaraj się odpowiedzieć na pytania: Jakie zwierzęta występowały w bajce?
Dlaczego jedno z kaczątek było smutne?
Czy podoba ci się sposób w jaki traktowały brzydkie kaczątko
inne ptaki?
Co wydarzyło się na końcu baśni?
Wieczorem wybierz swoją ulubioną książeczkę i poproś Rodziców aby poczytali Ci przed snem.

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy.
Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień.

