23.04 Światowy Dzień Książki
• Proszę Przeczytajcie dzieciom wiersz
„Skarga książki” Jan Huszcz

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.
• Porozmawiajcie z dziećmi na temat treści wiersza i szanowania książek.
• Stwórzcie własną książkę.
Przygotujcie kilka białych kartek formatu A4 poskładajcie je na pół i
złóżcie jedną w drugą. Na brzegu zróbcie dziurki dziurkaczem i zwiążcie
wstążeczką lub zepnijcie zszywaczem. Jeżeli chcecie otrzymać większy
format książeczki złóżcie kartki A4 jedna na drugiej i połączcie z boku.
Poproście dzieci, żeby wymyśliły bajeczkę. Dorosły lub starsze rodzeństwo
oczywiście może pomóc oraz zapisywać treść bajeczki. Na każdej stronie
zostawiamy miejsce na ilustracje, które wykona dziecko. Na pierwszej
stronie oczywiście tworzymy projekt okładki i zapisujemy tytuł.
Ps. Jestem bardzo ciekawa waszych książeczek. Czekam na zdjęcia ☺
bmindewicz@gmail.com

• Przeczytajcie dzieciom zagadki:
Choć nie ma zamka ani kluczyka Często otwierasz ją i zamykasz.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków , bajek i opowieści.
(książka)

Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka. Gdy przez las idzie, wilk już na
nią czeka.
(Czerwony Kapturek)

Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie. Sprytem wiedźmę
przechytrzyli w piernikowej chacie.
(Jaś i Małgosia)

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)

W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się
kąpała. A choć najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie
ochroniła.
(Calineczka)

Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym
nakłamał rósł mu nos.
(Pinokio)

