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1) „W bajkowej krainie” – zabawy i ćwiczenia poranne.
„Wybierz wyrazy rymujące się” – ćwiczenia językowe.
Posłuchaj wyrazów czytanych przez rodzica (rodzic czyta po trzy wyrazy).
Wskaż, które wyrazy się rymują.
koń – zegarek – słoń
sowa – kamień – głowa
kapusta – langusta – rower
szyba – ryba – tygrys
mapa – noga – kapa

2) „Co wiem o bajkach?” – rozwiązywanie zagadek i określanie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Podsumowanie wiadomości dotyczących różnych bajek.
„Bajkowy bohater”
Posłuchaj zagadek czytanych przez rodzica.
Powiedz, o jakich bajkowych postaciach jest w nich mowa.
Była królewną, w lesie mieszkała
i krasnoludkom pomagała.

(Śnieżka)

Kot to niezwykły, kot bajkowy.
Na głowie kapelusz,
na plecach płaszcz nowy.
No i buty, długie, czerwone,
z wielką dumą noszone.

(Kot w butach)

Miód to jego przysmak,
z nim się nie rozstaje.
Prosiaczkowi, Królikowi
też go czasem daje.

(Kubuś Puchatek)

Mała dziewczynka
w czerwonej czapeczce
i wilk z dużymi uszami.
To bajka, którą od dawna znamy.

(Czerwony Kapturek)

„Prawda czy fałsz?”
Posłuchaj informacji na temat znanych baśni i bajek. Jeśli usłyszysz zdanie prawdziwe
– podnieś obie ręce do góry. Gdy usłyszysz zdanie fałszywe – schowaj ręce za plecami. Pamiętaj, aby zaczekać, aż rodzic skończy mówić zdanie.
Przykładowe zdania do wykorzystania:
− Królewna Śnieżka opiekowała się ośmioma krasnoludkami. (fałsz)
− Czerwony Kapturek szedł przez las do domu dziadka. (fałsz)
− Wróżka podarowała Kopciuszkowi karetę z dyni. (prawda)
− Brzydkie kaczątko zamieniło się w łabędzia. (prawda)
− Trzy małe świnki mieszkały w zamku. (fałsz)
− Księżniczka spała na ziarnku maku. (fałsz)

3) Karta pracy, cz. 3, s. 67.
− Gdzie ukryły się litery „c”. Pokoloruj je na dowolny kolor.
− Policz, ile liter „c” udało ci się znaleźć. Wymyśl tyle wyrazów rozpoczynających się głoską „c”.

4) „Bajkowy obrazek” – zabawa twórcza.
Usiądź z rodzicem przy stole. Zacznij rysować na kartce jeden element bajkowego obrazka. Następnie przekaż kartkę rodzicowi, który dorysuje kolejny element. Kartkę
przekazujcie sobie tak długo, aż bajkowy rysunek powstanie w całości.
W zabawę tę możesz zaangażować wszystkich członków rodziny. Będzie weselej!

