
TAJEMNICE KSIĄŻEK
I. Zagadka
 Czyta ją mama, czyta i tata
 często w obrazki jest bogata.
 Dużo liter na każdej stronie,
 są historie o królu na tronie.
 Są też wiersze rymowane,
najlepiej, gdy przez babcię czytane. /książka/
- jakie książki lubimy? / rozmowa z dzieckiem o ulubionych pozycjach; wspólne oglądanie 
książek z domowej biblioteczki/
- wybór ulubionej książki /dzieci próbują wymienić bohaterów, opowiadać jej treść/

II. Zabawa: ile to sylab?
  Rodzic wskazuje na wybrany przedmiot, dziecko podaje nazwę i wyklaskuje sylaby: np. te-
le-wi-zor.
 Następnie dziecko rysuje tyle kresek, ile jest sylab | | | |.

III. Wszystkie dzieci zachęcam do zapoznania się z piosenką
  "Bajeczki" Urszula Piotrowska
   Na półkach mieszkają książeczki
   w książeczkach mieszkają bajeczki.
   Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.
   Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.
   
   W bajeczkach znajdziecie rycerzy
   królewnę, co spała na wieży.
   I dobrych wróżek sto i czarownicę złą.
   I dobrych wróżek sto i czarownicę złą.

   A kiedy się dziecko zasłucha
   to wróżki mu szepczą do ucha.
   Pokochaj bajek świat, na wiele, wiele lat.
   Pokochaj bajek świat, na wiele ,wiele lat.
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM 
 
   IV. Proponuję pracę plastyczną '' Ilustracja do ulubionej bajki" /technika dowolna/

   V. Wiersz " Mole książkowe" Dominika Niemiec

    Otwieram książkę, jedna chwilka
    I już jestem w innym świecie.
    W wyobraźni staję się piękną królewną 
    lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.
    Każda książka roztacza przede mną
    świat niezwykły, wspaniały.
    Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,
    rozdział od deski do deski... czyli cały.
    Rodzice doskonale rozumieją
    mój zachwyt nad książkami,  
    bo tak ja ja są zwyczajnie

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM


    książkowymi molami.
  Po przeczytaniu wiersza warto porozmawiać z dzieckiem na jego temat:
- o jakim przedmiocie był wiersz?
- w kogo zamienia się dziewczynka czytając książkę?
- jak czuje się dziewczynka czytając książkę?
- kto jeszcze razem z dziewczynką zachwyca się książkami? 
- co to znaczy czuć zachwyt?
- co to znaczy "przeczytać od deski do deski"?
- kto to jest "mol książkowy"?

   VI. "Jak powstaje książka"?
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=19s  
   

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q&t=19s

