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              H jak hamak

1. Na początek proponuję Wam rodzice i dzieci porozmawiajcie na temat : 
Co to jest teatr?
– Czy teatr to tylko budynek?
– Co jest  jeszcze potrzebne, aby stworzyć teatr?
– Czy w teatrze występują tylko ludzie?
– Jak nazywa się teatr, w którym występują lalki?

2. Zróbcie zadania do tematu, 
Czytam, piszę, liczę, s. 81.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_czytam_pisze_licze
/mobile/index.html#p=82.

Przeczytajcie tekst. Dokończcie  rysowanie maski i pokolorujcie ją.

3. Wylosuj i wykonaj ćwiczenia gimnastyczne, zaproś do zabawy kogoś z rodziny!
https://wordwall.net/pl/resource/906760/w-f/gimnastyka.

4. Odkryjemy z dzieckiem kolejną literę, w tym tygodniu poznajemy literę - "H, h".
Rodzice, pokażcie dzieciom jak prawidłowo zapisać małą i wielką literę.
(instrukcja : karty pracy).



Poszukajcie litery w dowolnym tekście.
6 - latki mogę napisać kilka wyrazów z nową literą . I zagadka, czy "h" jest samogłoską czy
spółgłoską ??
Brawo!! Spółgłoską!
A czy pamiętacie, jakie poznaliście samogłoski?  Wypiszcie je na kartce, a obok narysujcie
przedmioty/rośliny/zwierzęta/ rozpoczynające się daną samogłoską: np. a, e, o, u, i.

5. Otwórzcie Karty pracy, cz. 4, s. 14, 15, 16, 17– zróbcie zadania.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/ksplus-6l-kp-cz4.pdf.

W wolnej chwili możecie ulepić literę "H, h" plasteliny.

6. Poznajcie bliżej zjawisko powstawania cienia, możecie zorganizować zabawę z cieniem.
– Co to jest cień? 
– Czy cień zawsze jest widoczny? Kiedy go nie widzimy? 
- Co jest potrzebne do tego, żeby powstał cień?
Światło ( sztuczne lub naturalne) rozchodzi się po liniach prostych zwanych promieniami.
Czasem te promienie napotykają na swojej drodze różne przeszkody i wtedy tworzy się cień.

7. Zabawy z cieniem. 
Dziecko umieszcza różne przedmioty na tle ekranu, na który pada światło lampy, i obserwuje
powstające cienie. Porusza przedmiotami, obserwuje, jak zmienia się wielkość cienia.

8. Zabawa ruchowa Ja i mój cień. 
Zaproście do zabawy rodziców lub rodzeństwo. Dzieci dobierają się parami, jedno dziecko staję
za drugim. To drugie jest cieniem, który naśladuje swój wzór.
Po chwili dzieci zamieniają się miejscami.

9. Zadania do tematu,
Czytam, piszę, liczę, s.80.

Ponumerujcie kolejne obrazki znanej baśni według kolejności zdarzeń. Opowiedz baśń.
Przeczytaj wyrazy utworzone z sylab. 
Piszcie litery "h, H".

Powodzenia !


