
                 Praca zdalna na: 08.05.2020r. ( piątek) 

 

Witajcie kochane dzieci. Zapraszamy na zajęcia.                                                                     

Pani Małgosia i Magda. 

 

 

 

1. Opowiedzcie o obrazku: ile jest dzieci, ile dziewczynek, ilu chłopców, jak oni 

wyglądają, co robią, ile jest książek, jakiego są koloru, wielkości? 

 

2. Rozwiązywanie zagadek słownych: rodzic czyta zagadkę, dziecko odgaduje. 

 

Dwa łasuchy tym się szczycą, że wygrały z czarownicą (Jaś i Małgosia) 

  

Jaki to kotek w krainie bajek, 

Co chodzi w butach i kurzy faję? 

Kapelusz z piórem nosi na głowie , 

Co to za kotek? Kto mi powie?  (Kot w butach) 

                                   

Ciągnie sieci stary rybak. 

Ach, skarb jakiś złowił chyba. 

Skarb ten ludzkim mówi głosem: 

Puść mnie, puść mnie, proszę. (Złota rybka) 

  

Bardzo wiele przygód 

miał drewniany chłopczyna, 

zanim z ojcem się spotkał, 

w brzuchu u rekina.  (Pinokio) 

  

Jaka to dziewczynka 

ma roboty wiele,  

a na pięknym balu, 

gubi pantofelek…  (Kopciuszek) 

  



Była taka malutka, 

cal wysokości miała. 

Wiele przygód przeżyła, 

nim króla Elfów spotkała… (Calineczka) 

  

W chacie krasnoludków mieszka, 

prześliczna królewna…(Śnieżka) 

  

Prześliczna panienka, czerwona sukienka, 

przez las idzie dróżką, 

spotyka wilczysko…(Czerwony Kapturek) 

 

3. „ Z książką na głowie” – zabawa z elementem równowagi. Wyścig z książką na głowie. 

Można zastąpić ją starym zeszytem. 

 

4. Wiersz – autor Olga Adamowicz 

 

„Zakładka” 

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek. 

Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania. 

Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają, 

a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli. 

Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa. 

Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa. 

Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie. 

Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam. 

Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca 

Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że, 

Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce. 

 

               -  O czym opowiadał wiersz?, Do czego potrzebna jest zakładka? 

 

3.„ Zakładka do książki” – wycinanie z kolorowego papieru i naklejanie na szablon zakładki. 

Pomoce: szablon zakładki ( pasek z brystolu ), nożyczki, klej, kolorowy papier.  

Poniżej znajdziecie kilka innych pomysłów na wykonanie zakładek: 

*Zbiór pomysłów na zakładki do książek 

p://przedszkolnyartysta.blogspot.com/2015/03/zakadki-do-ksiazek.htm 

                                      lub 

*Zakładka do książki przekładanka z kolorowego papieru 

http://praceplastyczne.pl/papier/111-zakladka-do-ksiazki-z-papieru 

  

http://przedszkolnyartysta.blogspot.com/2015/03/zakadki-do-ksiazek.html
http://praceplastyczne.pl/papier/111-zakladka-do-ksiazki-z-papieru


 Połącz obrazek z bajką  

                              

                          

 

                                                                                                                               

                                                                       

 

 

,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków’’ 

,,Kopciuszek’’ 

,,Pinokio’’ 

,,Calineczka’’ 

,,Rybak i złota rybka’’ 

,,Kot w butach’’ 

,,Jaś i Małgosia’’ 

,,Czerwony Kapturek’’                                                          Całusy Pani Małgosia i Magda 


	„Zakładka”

