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18.05.2020r. (poniedziałek)
I „ Jak powstaje książka”- rozmowa z dzieckiem na temat powstawania książki.
II Słuchanie piosenki „Jestem książką”.

I „ Jak powstaje książka”- rozmowa z dzieckiem na temat powstawania książki.            
Przebieg:
1.Zagadka wprowadzająca w tematykę
                                                                                                                                              
Najpierw człowiek mnie wymyślił,
potem drukarz wydrukował.
Do księgarni po mnie przyszli,
by dla dzieci mnie kupować.      (książka)                                                                                 
                                                                                                                                                  
2. Oglądanie filmu edukacyjnego „Jak powstaje książka ilustrowana?”.                                 
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk                                                                            
                                                                                                                                                                
3. Rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanego filmu. Zadawanie pytań dziecku 
dotyczących obejrzanego filmu. Propozycje:                                                                            
-Skąd pisarz czerpie inspiracje do napisania książki? (pisarz inspiracje do napisania książki 
czerpie z obserwacji, ze snu, z rozmowy).                                                                                 
-Jak pisano książki dawniej, a jak robi się to teraz? (dawniej książki pisano ręcznie, teraz 
pisze się je na komputerze).                                                                                                       
-Gdzie pisarz wysyła swój tekst? (swój tekst pisarz wysyła do wydawnictwa) Wydawnictwo
to jest miejsce gdzie tworzy się książki, czasopisma.                                                                
-Kto to jest ilustrator? ( ilustrator to człowiek, który maluje ilustracje do książki).                  
-Co robi grafik? (grafik składa w komputerze tekst z ilustracjami, oraz poprawia błędy).       
-Co odbywa się w drukarni? (wzór książki wysyłany jest do drukarni, w której książka 
drukowana jest w wielu egzemplarzach ).                                                                                                 
-Co to jest księgarnia? ( księgarnia to miejsce, w którym można kupić książkę).                     
                                                                                                                                                    
4. Oglądanie książek z domowej biblioteczki dziecka, porównywanie ich wielkości, 
grubości, ilustracji, okładek(twarda, miękka).      
                                                                     
                                                                                                                                                    

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


II Słuchanie piosenki „Jestem książką”.                                                                                
Przebieg:                                                                                                                                     
1.Wysłuchanie piosenki:
  https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg                                                               
Tekst:                                                                                                                                          
Witam cię kartek szelestem, 
 Tytułem na pierwszej stronie, 
Bo po to przecież tu jestem, 
Żebyś mnie ujął w dłonie

 Ref: Jestem książką 
Mam tytuł i autora 
Jestem książką
 Czytania przyszła pora. (bis)

 Kiedy ci smutno będzie, 
w łóżeczku będziesz- chory; 
Ja z tobą pójdę wszędzie, 
Poprzez zimowe wieczory.

 Ref: Jestem książką.. 

Wędrować po każdej kartce 
Nigdy ci się nie znudzi! 
Bo bardzo są ciekawe 
Przygody nieznanych ludzi. 

Ref: Jestem książką….      

2. Rozmowa z dzieckiem na temat nastroju piosenki, tempa, budowy oraz treści piosenki.    
Propozycje:                                                                                                                                 
-Z czego składa się piosenka? (piosenka składa się z 3 zwrotek i powtarzającego się 
refrenu).
-W jakim tempie jest piosenka? (piosenka jest w wolnym tempie).                                          
-O czym jest piosenka? (piosenka jest o książce)                                                                      
                                                                                                                                                  
3.Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego. Rodzic mówi tekst, dziecko 
powtarza usłyszany tekst.                                                                                                           
                                                                                                                                               
4.Śpiewanie refrenu wspólnie z rodzicem.

https://www.youtube.com/watch?v=2k13EM6NtCg



