
Witam w kolejnym tygodniu naszych zajęć . Dowiesz się wiele o teatrze , poznasz nowe dwuznaki . 

Przypominam o zapisywaniu tematu , daty i pogody .zapraszam do pracy !!! 

 

 

Poniedziałek 04.05.20r. 

Temat : Chór. 

Witam na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o ? 

 

Tak to jest CHÓR-czyli grupa ludzi wspólnie śpiewających. Wymaga to pewnej dyscypliny , należy 

punktualnie chodzid na próby i umied współpracowad z innymi ludźmi. Ale warto. Chóry wyjeżdżają 

na występy do różnych , ciekawych miejsc. 

Przeczytaj teraz wiersz o chórze na str 55 w podręczniku.  Naucz się go czytad. Brawo !!!  

Podziel wyraz ch ó  r na głoski , co słyszysz na początku? Tak h ale to h zapisujemy dwoma literkami c 

i h . Otrzymujemy dwuznak ch. Świetnie .Na tej samej stronie są wyrazy z tym dwuznakiem , 

przeczytaj je i podziel na sylaby.  

A teraz spróbuj napisad dwuznak w ćw. 2 str 53 



 

Super pokoloruj też obrazki na tej samej stronie w ćw. 1. 

A teraz czas na matematykę w dalszym ciągu będziesz dwiczył dodawanie i odejmowanie liczb . 

Zapraszam na Str 32 ćw 1,2,3 

Możesz teraz podwiczyd wymachy ramion –najpierw prawa ręka 10 razy do przodu , teraz lewa 10 

razy , a teraz obie ręce 10 razy do przodu i 10 razy do tyłu. Dziękuję !! 

Wtorek 05.05.20r. 

Temat: Utrwalamy h i ch. 

Witam , dziś utrwalimy obydwie literki h i ch.  

Zapraszam do zeszytu ćw z j. polskiego na str. 54 . Są tam sylaby . Należy je połączyd tak aby 

powstały wyrazy i podpisad nimi obrazki. 

Np.                                                                       ra                      chmu 

Powstanie :   chmura  

Na str. 55 z kolei jest wierszyk ,w który należy przeczytad i  zakreślid w wyrazach samo h i ch a 

następnie przepisad zdania z tymi wyrazami. 

H      h          ch        Ch 

 Oczywiście staraj się pisad pięknym pismem.  

Matematyka str 33 ćw 1 –jest tam do uzupełnienia obrazek zgodnie z opisem .  Wiem ,że potrafisz 

czytad  więc sobie świetnie poradzisz. Zapraszam. 

Środa 06.05.20r. 

Temat: Mali aktorzy. 



Witam , czy byłeś kiedyś w teatrze? 

 

 Jeśli nie to wszystko przed tobą , a teraz zapraszam na str.56-57. Znajduje się tam historyjka 

obrazkowa o wróżce. Obejrzyj obrazki i przeczytaj tekst pod nimi. Spróbuj odpowiedzied mamie na 

pytania pod historyjką .Świetnie. 

Wykonaj teraz  na Str 56 ćw 1,2- są tam obrazki z bajki oraz obrazki do wklejenia . Sprawdzisz w ten 

sposób czy zapamiętałeś treśd bajki. Doskonale. 

Na koniec narysuj lub namaluj teatr na kartce z bloku rysunkowego. Dziękuje za zajęcia.!!! 

 

Czwartek 07.05.20r. 

Temat:  Co się dzieje w teatrze? 

Witam , rozmawialiśmy o teatrze. Dziś dowiesz się co to jest kurtyna i rekwizyt a przy okazji  poznasz 

nowy dwuznak ,,dz’’.Najpierw przeczytaj informacje w podręczniku na str.58. Jest tam mowa o 

kurtynie i rekwizycie. 

tak , ta czerwona zasłona to kurtyna . Gdy się podnosi 

lub odsuwa to rozpoczyna się przedstawienie . 



a stojący na scenie dzbanek to rekwizyt  czyli przedmiot używany w 

przedstawieniu. 

Podziel wyraz dzbanek na sylaby i głoski –super . Pierwsza głoska to dz, Dz Jest to kolejny 

dwuznak pisany dwoma literkami d i z.  Na str 58 w ćw. 1 pokoloruj dzbanek a w ćw . 2 podwicz 

pisanie dwuznaku.  Możesz tez podwiczyd pisanie dwuznaku w dużym zeszycie. 

A w matematyce na str .34 zadania , które pomogą ci utrwalid umiejętnośd dodawania i odejmowania 

typu 2+11, 17-5  

W zasobach internetowych możesz znaleźd wiele informacji o teatrze  oraz przedstawienia: 

https://www.youtube.com/results?search_query=przedstawienie+teatralne+dla+dzieci 

Spróbuj jeszcze dziś podwiczyd . Mam propozycję bądź aktorem i zagraj żołnierza . Żołnierze często się 

czołgają . Spróbuj i ty oczywiście jeśli masz do tego wystarczająco dużo wolnej podłogi . Miłej zabawy  

 

Piątek 08.05.20r. 

Temat: Po co jest teatr?  

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia 

sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl 

teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.  

Aby poznad odpowiedź na to pytanie - po co jest teatr -przeczytaj wiersz na str.59 w podręczniku. 

Naucz się pięknie czytad ten wiersz. 

Teatr to rozrywka , wiele pokazuje , wiele uczy. Myślę ,że warto chodzid do teatru. Najbliżej naszej 

miejscowości jest teatr w Gnieźnie i w Poznaniu.  Mam nadzieje ,że zachęciłam cię do tej formy sztuki 

i poprosisz mamę aby zabrała cię kiedyś  na przedstawienie teatralne. Ale to kiedyś a teraz zapraszam 

do dw. z j. polskiego na str.59 . trzeba tam podzielid wyrazy na sylaby i zapisad w odpowiednim  

dzbanku –dw. 1 , a w ćw. 2 należy ułożyd zdania do obrazka i zapisad je.  

A w matematyce sprawdzamy czy starczy kwiatków dla motyli –ćw.1 str.35 a w ćw. 2 dodajemy i 

odejmujemy trzy liczby 

4+13+2= 

10-3-2= 

Nie jest to trudne. Dodajemy i odejmujemy po kolei: 

https://www.youtube.com/results?search_query=przedstawienie+teatralne+dla+dzieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publiczno%C5%9B%C4%87


4+13+2=17+2=19 

10-3-2=7-2=5 

Jeszcze jedna rzecz związana z teatrem . Każdemu przedstawieniu towarzyszy muzyka , stworzona 

specjalnie do konkretnego przedstawienia. Możesz jej posłuchad: 

Muzyka do spektaklu taneczno - teatralnego - YouTube 

 

Dziękuję za zajęcia i życzę wypoczynku w weekend !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=-bDJ4B29bTg
https://www.youtube.com/watch?v=-bDJ4B29bTg

