Kochani, miesiąc kwiecień jest wyjątkowym miesiącem w kalendarium wydarzeń
literackich. Przypada w nim podwójne Święto Książki. W drugim dniu kwietnia obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, ustanowiony w rocznicę urodzin Hansa
Christiana Andersena, znanego na całym świecie. Natomiast 23 kwietnia przypada Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich . Obydwa święta zachęcają do rozwoju kompetencji
czytelniczych już od najmłodszych lat, ale też nakłania Nas wszystkich, również dorosłych do
szanowania naszych najlepszych przyjaciół. Książka to wspaniały przyjaciel, nie wyśmiewa
się z Ciebie, nie opuści a nauczyć może wiele. Pamiętaj o tym

REGULAMIN POSZANOWANIA KSIĄŻEK.

- Myj ręce przed czytaniem.
- Nie zginaj rogów kartek.
- Używaj zakładki.
- Nie wyrywaj kartek z książki.
- Nie pisz i nie rysuj w książce.
- Nie czytaj przy jedzeniu.
- Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
- Obłóż książkę w papier lub folię.
- Napraw ją gdy się rozkleja.
- Nie czytaj przy słabym świetle.
- Podczas czytania siedź prosto i swobodnie.
- Nie zginaj cienkiej książki w rulon.
Pozwól sobie na odrobinę relaksu. Zaproś do zabawy rodzeństwo i rodziców.
Jedno z Was niech czyta wiersz pt. „ Książeczka” a reszta uczestników
wykonuje ruchy zgodnie z instrukcja.
Ruchowa interpretacja wiersza „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej.
W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal)
w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew)
W prześlicznych tych książeczkach

tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki)
Książeczka cię powiedzie (marsz)
na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową)
z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu)
Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach)
jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu)
i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion)
by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni)
Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem)
i kartek nie drzyj też,
wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk)
a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki)

Zagadka
Kiedy przerwać musisz książki swej czytanie,
włóż ją do środka, niech w książce zostanie.
Ona Ci przypomni, dokąd trzeba wrócić,
kiedy na czytanie chęć tobie powróci
Czy wiesz o czym mowa? 
Wiem. Na pewno zgadliście. To zakładka.
Możesz wykonać własną zakładkęnp. z kolorowego papieru

Dziękuję

