
Wtorek – 28.04.2020r. 

 

Kochani! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak należy zachowywać się w teatrze, poznamy 

głoskę miękką „ci”. Posłuchamy piosenki „Fantazja”. Mam nadzieję, że miło spędzimy 

ten dzień. Zatem do dzieła:)  

 

 

Temat: O zachowaniu w teatrze. 

 

  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

Teraz będą Wam potrzebne książki z j. polskiego oraz zeszyt. 

1. Wczoraj poznaliście kolejną głoskę miękką ć- jak ćma. Wiecie już, że spółgłoski można 

zmiękczać za pomocą kreski lub ,,i". Dzisiaj poznamy spółgłoskę miękką - „ci”. 

 

 

2. Otwórzcie podręczniki na stronie 69. Przypomnijcie sobie wczorajsze opowiadanie. 

Porozmawiajcie z rodzicami na temat historii, które wymyślają chłopcy. Opowiedzcie swoje 

historyjki. Wiem, że macie ich wiele:) Odszukajcie w tekście wyrazy z głoską miękką "ci". 

Przeczytajcie je. 

 

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zobaczcie w jaki sposób zapisać głoskę „ci”: 

https://www.youtube.com/watch?v=EiGerAEos00  

 

4. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego na str. 60. 

 

  

5. Czas na przerwę: https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48  
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 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

Rozwiążcie zagadki: 

Wielki, piękny gmach, w nim są sztuki grane,  

raz na jakiś czas pójść tam jest wskazane. 

 

Może to być księga, drzewo albo szpada, 

bez niej aktorowi wystąpić nie wypada  

 

Co to za uczucie, co dopada aktora, 

kiedy wyjść na scenę przychodzi już pora? 

Gdy unosi się w górę, aktorzy się zjawiają, 

gdy na dół opada -w pas się nam kłaniają. 

 

1. Przypomnijcie sobie zasady dobrego zachowania w teatrze. To jedna z nich: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE o innych porozmawiajcie z rodzicami. 

 

2. Wysłuchajcie opowiadania „Czyste ubranie”. Otwórzcie podręcznik na stronie 71, na 

podstawie ilustracji odpowiedzcie na pytanie jak każde z dzieci przygotowywało się do 

pójścia do teatru? 

3. Otwórzcie ćwiczenia z j. polskiego na str. 61 i wykonaj zad. 4. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA: 

Posłuchaj piosenki „Fantazja”. Śpiewaj razem z dziećmi: 

https://www.youtube.com/watch?v=RMTBeqGpcOg 
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Zadania dla chętnych: 

− Ćw. matematyczne – str. 36-37. 

− Kaligrafia polonistyczna, litera „ci”. 

Jak powstaje przedstawienie: https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0  

− Spektakl teatralny „Pchła Szachrajka” https://iteatr.tvp.pl/47108736/pchla-szachrajka 

 

Powodzenia! 

p. Ola i p. Asia 
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