1. Zachęcamy do zabicia domowej nudy i sięgnięcia po książki- przygodę , wiedzę i naukę.
Nie tak dawno bo23 kwietnia książki miały swoje wielkie święto na całym świecie… Książki,
które czytamy przenoszą nas do innego świata, uczą nowych rzeczy… jednym słowem
czytanie książek to cudowny sposób na spędzanie wolnego czasu.

Koszmarny Karolek
To propozycja dla tych, którzy lubią się śmiać. Czy znacie Koszmarnego Karolka? Jeśli nie to
koniecznie musicie go poznać! Karolek to chłopiec jakich wiele. Brojący, ruchliwy, z
milionem pomysłów, robiący na złość, wykłócający się, próbujący stawiać na swoim. Przez
swoich rodziców przedstawiany jako najkoszmarniejsze dziecko na świecie, porównywany z
bratem, Doskonałym Damiankiem przy którym wypada dość blado. A ja ośmieliłabym się
powiedzieć, że to takie normalne dziecko jest… Książki o Koszmarnym Karolku zawierają
krótkie, zabawne historyjki z życia chłopca i jego rodziny. W głównej mierze są to historyjki,
w których przedstawione jest dążenie głównego bohatera do swoich wyznaczonych celów,
przez psotę.
Zachęcam Was do przeczytania książek: Koszmarny Karolek Władcy mroku, Koszmarny
Karolek i cuchnąca bomba, lub wysłuchania audiobooka.
Polecamy strony: https://dziecisawazne.pl/20-powodow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom/
https://zwierciadlo.pl/parenting/wychowanie-dziecko/dlaczego-dzieci-powinny-czytacksiazki
Ebooki i audiobooki: https://www.legimi.pl, https://www.empik.com/go
https://www.storytel.com/pl/pl/

2. Szanujcie książeczki. Przeczytajcie poniższy wierszyk i dowiedzcie się jak nie należy
postępować.

„Smutna książeczka”
Pewnego dnia ze swej półeczki,
skoczyły na ziemię wszystkie książeczki.
Razem tańczyły, razem śpiewały,
I bardzo dobrze się rozumiały.
Lecz jena książeczka w kącie została,
taka samotna i taka mała.
Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek,
karteczki z niej powyrywała
i długopisem strony popisała.
Cichutko w kącie książeczka płakała,
bo do czytania się nie nadawała.
Pamiętajcie zatem dzieci kochane,
że książeczki chcą i lubią być szanowane.
Autor: Olga Adamowicz
3. Polecamy do wykonania pracy plastycznej do ulubionej książeczki czy wiersza.
4. Obejrzyjcie filmik na poniższym linku, „Wydajemy książkę!”
Dowiecie się jak powstaje i jak wygląda wydawnictwo. Poznacie najmłodszą pisarkę i
zobaczycie jak pracuje ilustrator: https://www.youtube.com/watch?v=7VtNN0pTQFI
5. Wykonujemy zakładkę do książki.
Filmy krok po kroku: https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw
https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ
6. Uczymy się dbać o przyrodę, chronimy Ziemię. Filmy dla najmłodszych
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY bajka
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ ekologiczny dom
7. Kształtujemy świadomość prozdrowotną.
Aktywność fizyczna, zdrowe żywienie, odpoczynek jest warunkiem zdrowia. Zachęcamy do
zabaw, ruchu i ćwiczeń. Ćwiczymy przy muzyce: Rytmiczna rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vkwzFVN2Bds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TI-Thsr9VFA&feature=emb_logo
Nadal korzystajcie z propozycji wysyłanych wcześniej , na zajęcia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
Wychowawcy świetlicy

