
Starsza integracyjna
22.05.2020r.(piątek)
I Aktywność językowa „Skarga książki”-słuchanie wiersza J.Huszcza.                             
II Aktywność plastyczna „ Zakładka do książki”- wykonanie zakładki, ozdabianie 
dowolnym materiałem.

I  „Skarga książki”-słuchanie wiersza J.Huszcza.   
                                                                                                                                                
Przebieg:                                                                                                                                     
1.Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. 
                                                                                                                                                    
,,Skarga książki” 
Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
 Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.   
                                                                                                                                         
2.Omówienie treści wysłuchanego przez dziecko wiersza. Rodzic zadaje pytania dotyczące 
treści wiersza, dziecko odpowiada. Propozycje:                                                                        
-O czym jest wiersz? (wiersz jest o książce),                                                                             
-Jaka była ta książka? (książka była bardzo zniszczona przez dzieci),                                      
-W jaki sposób dzieci zniszczyły książkę? ( dzieci ubrudziły książkę rękoma, pozaginały 
rogi, rysowały na okładce, wyrywały kartki),                                                                            
-Czy można tak traktować książkę? ( nie można tak traktować książki, trzeba książki 
szanować i dbać o nie),                                                                                                              
-W jaki sposób Ty szanujesz książki? (nie zaginam kartek, nie rysuję po nich, odkładam na 
ich miejsce).                                                                                                                               
-Dlaczego trzeba szanować książki? (książki trzeba szanować ponieważ można się z nich 
wiele nauczyć, mogą też służyć innym jak nam się już nie przydadzą).
    
3.Karta pracy. Wyszukanie odpowiedniego cienia postaci z bajki.



II „ Zakładka do książki”- wykonanie zakładki, ozdabianie dowolnym materiałem.  
Potrzebne materiały, kolorowy papier, nożyczki, klej, ozdoby (piórka, naklejki, brokat, 
pomponiki), kredki, pisaki itp.                                                                                            
Przebieg:
1. Rozmowa z dzieckiem na temat znaczenia zakładki.                                                            
Zakładka służy do zaznaczenia miejsca czytania w książce.  
   
2. Oglądanie zakładek do książki(załącznik), omawianie z rodzicem ich wyglądu.
                                                                                                                                                   
3.Praca plastyczna według pomysłu dziecka (wycięcie odpowiedniego kształtu zakładki, 
ozdabianie kredkami lub pisakami, przyklejanie ozdób)
                                                                                                                                          
4.Omawianie z rodzicem powstałej zakładki.     
                                                                                                                                                    
5.Sprzątanie miejsca pracy.







Dodatkowe  aktywności  dla chętnych dzieci.






