
3,4,5,6 latki

27.04.2020 – 30.04.2020

Książka moim przyjacielem

Cele:

- zainteresowanie czytelnictwem,

- zachęcenie do codziennego obcowania z książką,

- rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym

  na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich

  jak czytanie i pisanie,

- wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach,

-  rozpoznawanie  poznanych  liter  oraz  odczytywanie  utworzonych  z  poznanych  liter  krótkich

    wyrazów w formie napisów drukowanych ,

- rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami.

1.

Bajkowa zgadywanka - Dorota Gellner

• Jeździ kareta po świecie

 A kto jest w tej karecie?

• Przy oknie, z lewej strony

Kapturek. Jaki? ...

• Dalej na stercie poduszek

malutki Tomcio ...

• Spoza wielkiego kosza

śmieją się Jaś i ...

• Uwaga! Oj, uwaga!

To przecież Baba ...

• Koło lalki i misia
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stoi Sierotka …

• Pomiędzy walizkami

Dziewczynka z ...

• A tam, gdzie największy tłok,

zgrzyta zębami ...

• Ciekawe, czy już wiecie,

kto ukrył się w karecie?

2. Skąd się biorą książki?

Najpierw  autor  musi  spisać  swoją  propozycję  wiersza  albo  opowiadania  czy  powieści,  które

powstały w jego głowie. Później wysyła tekst do wydawnictwa albo spotyka się z osobą, która jest

wydawcą,  aby  omówić,  czy  tekst  się  podoba.  Jeżeli  utwór,  który  wymyślił  i  napisał  autor  się

spodoba,  wówczas  wydawca  zdecyduje  się,  aby  wydać  jego  książkę.  W  dalszej  kolejności

potrzebny  jest  ilustrator,  który  wykona  ilustracje,  i  operator  DTP,  (Grafik  DTP  musi  biegle

posługiwać  się  programami  Photoshop,  Illustrator  oraz  InDesign.  Musi  znać  zasady  typografii,

materiały poligraficzne, techniki drukowania, procedury kalibrowania sprzętu komputerowego. Co

więcej, musi też umieć oceniać jakość techniczną gotowej, odebranej z drukarni publikacji)  który

połączy tekst z ilustracjami na kolejnych stronach. Aby powstała książka, potrzebna jest jeszcze

okładka – tym zajmuje się grafik. W redakcji redaktor sprawdza, czy w tekście nie ma żadnego

błędu,  i  kiedy wszystko jest  już gotowe,  należy wysłać materiały do drukarni.  Tam wszystkim

zajmie  się  drukarz.  Tak  przygotowany  materiał  trzeba  poskładać  w  całość  i  skleić  lub  zszyć.

Gotowe książki zostają zapakowane w paczki i są wysłane do księgarni, gdzie wszyscy mogą je

kupić.

Można obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

3. Zachęcamy do codziennego czytania dzieciom bajek

4.   Zakładka  do  książki  –  zachęcamy  do  wykonania  wymienionej  pracy  plastycznej  według

własnego pomysłu.
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Karty Pracy:

Udostępniono z:

- Źródło: D. Gellner „Bajkowa zgadywanka”, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2015

- https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

-https://www.google.com/search?q=ks

%C4%85zka+karta+pracy+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwiw6LTK5YDpAhVSCHcKHQzrCXoQ2-cCegQIABAA&oq=ksi

%C4%85zka+karta+pracy+przedszkole&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoGCAAQCBAeOgQIABBDOg

IIAFDH1AJYyLEDYNG3A2gTcAB4AIABnAGIAfQXkgEFMTAuMTiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=Sre

iXrCbIdKQ3AOM1qfQBw&bih=568&biw=1226&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&hl=pl#imgrc=t-

8FOqdYLt46UM&imgdii=o6kTJoRN_aTIZM 

-https://www.google.com/search?q=czytanie+sylabowe+do+druku&tbm=isch&ved=2ahUKEwi2_-

nq4oDpAhWQySoKHQt9B8UQ2-cCegQIABAA&oq=czytanie+

+do+druku&gs_lcp=CgNpbWcQARgDMgQIIxAnMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgQIA

BAeUPiuAVilsgFg2csBaABwAHgAgAF5iAGxA5IBAzEuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=abSiXvamDZ

CTqwGL-p2oDA&bih=568&biw=1226&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827&hl=pl#imgrc=dunzooXKJ5wmHM&imgdii=CYRc82v-

Ye1eZM
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3 latki - Pokoloruj
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4,5,6 latki – Uzupełnij obrazki
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6 latki – Wytnij, ułóż i spróbuj przeczytać 
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