Propozycja tygodniowych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci
z niepełnosprawnościami do pracy w domu (04.05.20 – 08.05.20)
Temat: W świecie książki.
1. „Taniec przyklejaniec” – zabawa na powitanie. Dzieci witają się różnymi częściami
ciała przy piosence.
Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY

Słowa piosenki:
TANIEC PRZYKLEJANIEC
słowa i muzyka: K.Kulikowska
Zatańczymy śmieszny taniec,
mały taniec przyklejaniec.
(Dzieci stoją w parach, zwrócone twarzami do siebie)
Teraz rączki przykleimy
i wesoło zatańczymy.
(Przyklejają dłonie do dłoni partnera i poruszają się dookoła)
Zatańczymy śmieszny taniec,
mały taniec przyklejaniec.
Teraz łokcie przykleimy
i wesoło zatańczymy.
(Przyklejają łokcie)
Zatańczymy śmieszny taniec,
mały taniec przyklejaniec.
Teraz brzuszki przykleimy
i wesoło zatańczymy.
(Przyklejają brzuszki)
Powtarzamy tekst i następnie przyklejają się:
palce
plecy

2. „Ślady prowadzące do…” – zabawa tropiąca wprowadzająca w temat zajęć.
Dziecko podąża śladami i odnajduje plecak. Nauczyciel zadaje zagadkę dotyczącą
przedmiotów w plecaku.
„Choć nie ma zamka ani kluczyka Często otwierasz ją i zamykasz.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków , bajek i opowieści”. (książka)

Po odgadnięciu zagadki, wybrane dziecko otwiera plecak i wyjmuje z niego książki z bajkami
dla dzieci. Wspólne oglądanie książek.
3. Poznajemy budowę książki.

4. Zabawa ruchowa „Książeczki na półeczki”.
Dzieci mają przyklejone emblematy książek w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i
czerwonym. Dzieci w tak podzielonych zespołach wykonują swobodną improwizację
ruchową do utworu Piotra Czajkowskiego „Śpiąca królewna”. Na hasło: ” Niebieskie
książeczki na półeczki” dzieci z emblematami w odpowiednim kolorze ustawiają się w
wyznaczonym miejscu.
Link do utworu Piotra Czajkowskiego ,, Śpiąca królewna,,

https://www.youtube.com/watch?v=C7ocJ5BQQKk

5. Dowiecie się dlaczego warto czytać książki.

6. „Prośba książeczki”. Oprócz książek w plecaku znajdował się także list od książeczki.

Odczytujemy list.

Drogie dzieci!
Piszę do Was bo tylko Wy możecie pomóc!
Złośliwy czarnoksiężnik zrobił psikusa – ukrył litery tworzące nazwę
pewnego domku. Jeśli odgadniecie wszystkie zagadki, dowiecie się kto
mieszka w tym domku oraz jak nazywa się ten dom.
Wiem, że sobie poradzicie i tym samym uwolnicie mieszkańców tego
niezwykłego domu.
Trzymam za was kciuki!
Wasza przyjaciółka Książeczka

Zagadki:
1. Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka.
Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. (Czerwony Kapturek)
2. Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie. Sprytem wiedźmę przechytrzyli w
piernikowej chacie. (Jaś i Małgosia)
3. Jak inne zwierzęta cztery łapy ma, lecz tylko na tylnych buty ma dwa. Choć czasem
mruczy, to myszy nie goni, kapelusz z piórkiem ma na swej skroni. (Kot w butach)
4. W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała. A choć
najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie ochroniła. (Calineczka)
5. Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu
nos. (Pinokio)
Dzieci podają rozwiązanie zagadek. Każda zagadka to jedna litera (1 – b, 2-a, 3- j, 4-e, 5k).
Dom bajek ( wyraz : Dom jest podany, do odgadnięcia jest drugi wyraz: bajek) odczytanie powstałej nazwy przez chętne dzieci.

7. Wykonaj zakładkę do książki. Każdy ozdabia według własnego pomysłu.

