Kochani!

Dzisiejszy temat to "Moje książki", zapraszamy !

Bajka o zmęczonej książce z bajkamiEliza Sarnacka Mahoney
yła raz sobie baaardzo zmęczona książka z bajkami. Najchętniej
wsunęłaby się pod kołderkę i zasnęła twardym, zdrowym snem aż do
rana, ale dzieci nie miały jeszcze ochoty na sen i żądały, by książka
nadal je zabawiała.
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— Pokaż nam smoka, który zieje ogniem po same chmury! Chcemy śpiącą
królewnę i całą armię krasnoludków, i morze z piratami, i Babę Jagę w chatce
na kurzej łapce! – wołały jedno przez drugie i na wyścigi przewracały kartki,
gniotąc je, a nawet rozdzierając.
Wszyscy bohaterowie książki ziewali już tak mocno, że ledwie patrzyli na oczy,
więc bajki wcale nie toczyły się tak, jak powinny.
Baba Jaga wleciała na drzewo i nabiła sobie guza. Rozpłakała się straszliwie i
zbudziła śpiącą królewnę, jeszcze zanim dotarł do niej królewicz. Zmęczone
krasnoludki zaryglowały w swojej chatce drzwi, zaciągnęły zasłonki i tyle je
widziano. A sennemu smokowi w czasie ziewania wpadła do paszczy równie
śpiąca, a do tego mokra złota rybka i nie było mowy o jakimkolwiek zianiu
ogniem.
— Dziwne te bajki – odezwał się najstarszy z chłopców – Nigdy takich nie
czytałem.
— Ani ja – potwierdziła jego młodsza siostra. – Może powinniśmy im trochę
podokuczać, żeby przyszły do siebie?
Tego było książce za wiele. Zamknęła się z hukiem, wyrwała z rąk małych
dręczycieli i wyfrunęła przez otwarte okno.
Chwilę szybowała pod ciemnymi niebem, w końcu wypatrzyła niewielką ulicę,
po której wolno toczyło się małe auto. Ostatkiem sił opadła na jego dach.

Kierowca auta naturalnie usłyszał, że coś wylądowało mu nad głową, zjechał
więc do krawężnika i wysiadł zobaczyć co się dzieje.
— Książki spadają z nieba zamiast gwiazd? – zdziwił się w pierwszej chwili i
nawet zadarł do góry głowę, żeby sprawdzić, czy na jednej się skończy.
Niczego tam więcej nie dostrzegł, za to od razu zauważył, że książka z dachu
musiała ostatnio sporo przejść. Miała pogiętą okładkę, kilka stron było
przedartych na pół i wisiało na ostatnich zawiasach, i w ogóle sprawiała
wrażenie, jakby była chora i wyczerpana.
Kierowca auta był tatusiem pewnej małej dziewczynki i wiedział co nieco o
książkach z bajkami. Nie zwlekając dłużej delikatnie zawinął ją w koc, schował
za poły płaszcza i ruszył do domu.
Czym i jak dokładnie leczył książkę przez pół nocy, nigdy się nie dowiemy, ale
następnego ranka książka wyglądała prawie jak nowa! Tydzień później tata
podarował ją swojej córeczce na urodziny.
I tak kończy się bajka o baaardzo zmęczonej książce z bajkami, gdyż nasza
bohaterka nigdy więcej nie miała powodów, by być zmęczona.
Córeczka pana kierowcy wiedziała, że książkom jak ludziom należy się
szacunek i że lubią, jeśli się je traktuje poważnie. Dlatego delikatnie
przewracała w niej kartki, a po czytaniu odkładała na półkę, żeby bajki mogły
odpocząć. Żeby Baba Jaga nie musiała więcej leczyć bolesnych guzów, smok
ział pięknym pomarańczowym ogniem, a krasnoludki miały siłę sprzątać
bajkowy las wesoło przy tym śpiewając.
źrodło: www.elizasmahoney.com

1. Jaka była książka i dlaczego?
2. Kim był kierowca auta?
3. Jak myślisz, w jaki sposób tata "uleczył" książkę?

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:
- "Rozgrzewka sportowca": dzieci swobodnie biegają, na jeden dźwięk gwizdka
przechodzą z biegu w podskoki, na dwa dźwięki gwizdka przechodzą z biegu w
marsz połączony z wymachami ramion. Trzy gwizdki- czworakujemy.

źródło: www.womansday.com

- "Berek sportowiec"- Osoba, która jest berkiem probuje złapać pozostałych
uczestników zabawy. Złapana osoba musi wykonać pieć przysiadów, po czym
ucieka. Po kilku próbach następuje zmiana berka.
Podpowiedź: zmieniaj ćwiczenia co jakiś czas - (przysiady, rowerek, wymachy
ramion, pajacyk).
- "Małe żabki"- skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10
powtórzeń)
- "Kolarze"- dzieci leżą na plecach na podłodze naśladując pedałowanie na
rowerze i wykonując na przemian ruchy wolne (wjeżdżają pod górkę) i ruchy
szybkie (zjeżdżają z górki).
- "Klaskacz" - Stajemy przodem do ściany. Odpychamy się i klaszczemy przed
sobą (Kto zrobi więcej powtorzeń?)
- Małe kaczuszki – robimy przysiad, chwytamy się za kostki, nogi są w
delikatnym rozkroku – maszerujemy do przodu, unosząc raz lewą raz prawą
nogę. (dystans to około 10 metrów)
Ważne: po skończonych ćwiczeniach wyciszamy się biorąc kilka głębokich
wdechów, odpoczywamy leżąc na plecach.

Gotowi na zagadki ?

Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z pierniczka.? (Jaś i Małgosia)
Bardzo wiele przygód
miała drewniana chłopczyna
zanim z ojcem się spotkała
W brzuchu u rekina. (Pinokio)
Jaka to dziewczynka
ma roboty wiele,
a na pięknym balu
gubi pantofelek. Kopciuszek
Każda królewna,
a tym bardziej ona,
uważać powinna
na wrzeciona. Śpiąca królewna
Łatwo mnie poznacie,
gdy bajkę wspomnicie.
Chodziłem tam w butach
Miałem lżejsze życie. Kot w butach
Tylko cal wysokości miała ta
dzieweczka, dlatego też jej imię
brzmiało………… Calineczka

Wybierz, wytnij i udekoruj zakładkę według własnego pomysłu:

Dobra rada: Wykonaj zakładkę na sztywniejszym papierze, będzie trwalsza !
Przyśljcie zdjęcia wykonanych zakładek wraz z Waszą ulubioną książką!

Kochani, czy wiecie,że.....
* Literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII wieku.
Wcześniej nie istniała, a najmłodsi czytali te same książki co dorośli.
* Kto jest światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek? Polak! Mowa o
Józefie Ignacym Kraszewskim (żyjący w latach: 1812 – 1887), który napisał
ponad 600 powieści.
* Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach, a na czytanie poświęcają
10 godzin tygodniowo! ( a Wy ile? )
* W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat
potrawy pociera się kartkę nadgarstkiem... wow !
* Pamiętacie Mikołaja Kopernika? Jego dzieło "O obrotach sfer niebieskich"
uzyskało na aukcji w Krakowie cenę 103 tysiące złotych. Jest to najwyższa cena
uzyskana za książkę w Polsce.

Złota myśl dotycząca książek autorstwa Maksyma Gorki.

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku
pomogą
zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć
i zdarzeń. One
nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one
uskrzydlą rozum i serce
uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.

Czas na kilka zadań :

Zadania dla pięciolatków:
Książka nr 4 str. 7-8
Zadania dla sześciolatków:
Książka do czytania str. 64-65
Karty 4 - pierwsze cztery strony

