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Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Spotkanie z pisarzem zaczynamy – na wyspy i do zoo wyruszamy!”.

1.  „O  Janku,  co  lubił  czytać  książki”  -  wysłuchanie  opowiadania  Katarzyny  Tomiak  –
Zaremby. 

PYTANIA DO TEKSTU:

– Jak nazywa się poeta, o którym była mowa w opowiadaniu?



                                                                                                                                JAN BRZECHWA

– Jaki znasz wiersz Jana Brzechwy?

– O czym marzył mały Janek z opowiadania?

– Jaki zawód chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości?



2. Ćwiczenia wspomagające kształtowanie się u dzieci orientacji przestrzennej:

- Pierwszym krokiem jest pomalowanie przez dziecko poszczególnych elementów obrazka z „zał.

nr 1”,  tak samo, jak jest pokolorowany obrazek powyżej, a następnie wycięcie ich po liniach i

ułożenie na kartce zgodnie z poleceniem rodzica, np. 

– Domek znajduje się na środku kartki.

– Chmurka jest nad domkiem lub u góry kartki.

– Część słońca jest za chmurką.

– Obok domu, po prawej stronie rośnie drzewo.

– Jabłko leży pod drzewem

– Ptak leci nad drzewem.

– Obok domu, z lewej strony rośnie kwiatek.

– Na kwiatku siedzi motyl.

Przyklejając  każdy  element  dziecko  powinno  jeszcze  raz  stosować  określenia  położenia

przedmiotów (np. ptak leci nad drzewem). 





3. ”Wędrówka wiersza od poety do czytelnika” – układanie historyjki obrazkowej. 

- Dziecko słucha opowiadania na temat tego, co znajduje się na ilustracjach (poeta piszący wiersz;

produkcja  książki  w drukarni;  mama z  dzieckiem kupująca  książkę;  tata  czytający  dziecku  na

dobranoc).

- Dziecko układa ilustracje chronologicznie. W tym czasie rodzic prowadzi rozmowę, zachęcając

dziecko do używania słów: poeta, drukarnia, księgarnia, książka, wiersz.





4. „Poeta-wierszokleta” – zabawy paluszkowe

Poeta ładne wierszyki kleci

dziecko jedną dłonią naśladują pisanie

dla małych, średnich i dużych dzieci.

wskazuje kolejno dłonią wysokości

w okolicy pasa, klatki piersiowej i nad głową

O sójce, co się za morze wybierała, 

dłonie zaplata o kciuki i rusza palcami 

i nitce, co z igłą tańcowała.

jedną dłonią naśladują szycie

O leniu, co spędza dzień na tapczanie

zakłada ręce za głowę

i kłótniach na warzywnym straganie.

układa dłonie naprzeciwko siebie, otwiera i zamyka

O czapli, co do żurawia chadzała

naśladuje palcem wskazującym i środkowym jednej ręki chodzenie po przedramieniu drugiej ręki 



i o biedronce, co żuka nie chciała…

kiwa palcem wskazującym.


