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Zobacz galerię...

BAJEK GŁOŚNE CZYTANIE

BIBLIOTEKA ŁĘKAWICA

Spotkanie 4:

,,W LESIE Z JASIEM I MAŁGOSIĄ?

W dn. 19.04.2011r. w Bibliotece Publicznej w Łękawicy odbyło się już 4 spotkanie z cyklu
,,Bajek Głośne Czytanie?, pod nazwą ,,W lesie z Jasiem i Małgosią?.

Pani bibliotekarka Irena Bałut przygotowała jak zwykle ciekawy i bogaty program dla dzieci z

1/2

BAJEK GŁOŚNE CZYTANIE BIBLIOTEKA ŁĘKAWICA Spotkanie 4: ,,W LESIE Z JASIEM I MAŁGOSIĄ?

pobliskiego przedszkola.

Na początku przedszkolaki miały odgadnąć tytuł bajki jaką będzie czytać przebrana za
czarownicę pani Irena ? nie było z tym żadnego problemu ? dzieciaki doskonale zgadły
naprowadzane pytaniami czarownicy, że będzie to bajka o Jasiu i Małgosi.

Przedszkolaki uważnie wysłuchały sugestywnie czytanej opowieści, bo później musiały
odpowiedzieć na wiele podchwytliwych pytań, np. czy Jaś zjadł wilka, albo czy dziewczynka z
bajki miała na imię Zosia.

Następnie młodzi aktorzy ? ochotnicy - odgrywali zaimprowizowane scenki z bajki - musieli
pokazać jak dzieci okazują strach po zgubieniu się w ciemnym lesie, jak małe łakomczuchy
obgryzają chatką Baby-Jagi i jak bardzo im ona smakuje, radość z powodu powrotu do domu

Przedszkolakom bardzo spodobała się również próba odgadywania z zawiązanymi oczami
smaków przysmaków z chatki czarownicy ? nikt się nawet nie skrzywił gdy natrafił na kawałek
cytryny! Ale zdecydowanie bardziej smakowały pierniczki, cukierki i galaretki.

Dzieci dowiedziały się również co Jaś i Małgosia mogli widzieć w lesie: jakie drzewa mogły w
nim rosnąć i jakie zwierzątka można było w nim spotkać.

Bawiły się w wiewiórki do dziupli - zadaniem dzieci było znaleźć wolną dziuplę żeby się
schronić przed leśnymi rozbójnikami, ale było to trudne zadanie gdyż dziupli było coraz mniej
ponieważ drwal p. Irena ścinała co chwilę kolejne drzewo z dziuplą.

Na koniec dzieciaki odgadywały zagadki związane z przeczytanym tekstem i
przeprowadzonymi leśnymi zabawami a że świetnie sobie z tym poradziły to wszystkie
przedszkolaki dostały od pani Ireny nagrody ? lizaki z domku Baby Jagi.
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