Środa 22.04.2020.r
Grupa Krasnoludki
Zapraszam rodziców i dzieci do wspólnych zadań. 
,,Mój ulubiony program telewizyjny"-swobodne rozmowy z dzieckiem
Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy o różnych
programach telewizyjnych przeznaczonych dla
dzieci. Dziecko opisuje, które programy są dla niego
interesujące, opisuje, co lubi oglądać, a czego nie
lubi.
Proszę o odczytanie dziecku wiersza
Telewizor
Z telewizorem trzeba rozważnie,
Wybierać to, co naprawdę uczy.
Albo to, co śmieszy.
Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię,
I ją to właśnie uczyń
Czarodziejką zwykłych rzeczy.
Dzbanek na stole, co światłami pryska,
Autobus w deszczu, lśniący niby okoń,
Smuga, którą zwełnia na niebie odrzutowiec...
To są również filmy, dziwne widowiska,
Naciesz nimi oko,
Innym to opowiedz.
Jedni cię obśmieją: „Sam widziałem... eee tam”,
Inni się zadziwią: „On chyba poeta”.
A tyś po prostu fajny jest chłopaczek,
Co lubi trochę mądrzej
Niż inni popatrzeć.

Przykładowe pytania dla dziecka:
 O czym był wiersz? Do kogo
były kierowane słowa wiersza? Jakiej rady udziela
autor wiersza? Przed czym ostrzega? (przed nadmiernym oglądaniem telewizji) Co to jest wyobraźnia? (zdolność do przywoływania i tworzenia
w myślach obrazów, wyobrażeń) Czy telewizja może
zastąpić wyobraźnię? Jak należy traktować telewizję? (rozsądnie, nie wolno pozwolić, aby zawładnęła
naszymi myślami i uczuciami).

,,Literowa telewizja''- karta pracy 4 str.6
W „Kartach pracy” dzieci rysują maszt telewizyjny
po śladzie, czytają wyrazy z góry na dół, od najkrótszych do najdłuższych. W każdej grupie wklejają
odpowiedni wyraz, opowiadają, z czym kojarzą się
im te nazwy.

,,Co lubią dzieci?" 
Karta pracy 4 str. 7
W „Kartach pracy” dzieci czytają zdania, najpierw
samodzielnie, w ciszy, potem głośno. Dobierają
właściwe ilustracje i naklejają na ekranach tabletów. Po zakończonym zadaniu dokonują oceny
swojej pracy, otaczając pętlą odpowiednią buzię
na marginesie.

Dzieci wspólnie z rodzicami określają zasady
mądrego korzystania z telewizji.
Przykładowe zasady:
– Telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej.
– Czas poświęcony oglądaniu telewizji powinien
wynosić 30 minut.
– Utrzymujemy odpowiednią odległość od ekranu
telewizora.
– Oglądamy programy przeznaczone dla dzieci –
informacja jest umieszczona w lewym górnym rogu.
– Nie oglądamy telewizji nocą, a wieczorem podczas
oglądania włączamy lampkę.
– Gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt
na świeżym powietrzu, a nie na siedzenie przed
.telewizorem

Przyjemnej zabawy.

