1. TEMAT: „W ŚWIECIE TEATRU”
Cel: Rozwijanie zainteresowań teatralnych, poszerzanie słownictwa dzieci,
poznanie litery „h, H”
Kochane dzieci. Dzisiaj porozmawiamy o teatrze. Byliście nie raz z rodzicami w kinie na bajce, ale nie
tej filmowej. Na scenie występowali aktorzy, czasami kukiełki. Pamiętacie, jak z przedszkola
jeździliśmy autokarem do MDK na różne przedstawienia? Teatrzyki „przyjeżdżały” także do naszego
przedszkola, i to bardzo często!
Co to jest teatr?
Jakim miejscem jest teatr? Czy teatr to tylko budynek? Czy w teatrze występują tylko ludzie? Co nam
daje teatr? Jak należy zachować się w teatrze?
Popatrzcie na obrazki i powiedzcie, co potrzebne, aby stworzyć teatr?
(Dziecko omawia obrazki, rodzic wyjaśnia znaczenie niektórych słów)

Jak nazywa się teatr w którym występują lalki? A jak, gdy występują papierowe cienie różnych
postaci?

W teatrze możemy zobaczyć różne lalki, popatrzcie:

Zobaczcie w poniższej prezentacji jak wyglądają takie lalki i czym się różnią:
https://www.slideserve.com/lynsey/rodzaje-lalek-teatralnych
Teatrzyk, teatr…. Teatr kojarzy Wam się przede wszystkim z występami dla dorosłych.
Tak, to prawda. Dorośli bardzo chętnie oglądają wystepy teatralne:

Istnieją również inne formy teatralne, popatrzcie:

A to jest także teatr i to w wykonaniu dzieci!

Czy poznajecie tych aktorów?

…. i występ teatralny „Babcia, dziadek i koziołek” (Maja, Fabianek i Xavier - 2019r.)

A teraz trochę ćwiczeń teatralnych dla Was:
1. Ćwiczenie mimiczne
Usiądźcie przed lustrem i poproście mamę, żeby została wróżką (możecie przygotować jej różdżkę).
Mama będzie wyczarowywać różne miny np. czary-mary jesteś smutny albo czary-mary jesteś zły,
a waszym zadaniem jest zrobić właśnie taką minę. Wiem, że jesteście w tym świetni.
2. Ćwiczenie dykcji
Powtarzajcie za rodzicem tekst: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
Trudne, co? A aktorzy właśnie tak ćwiczą wymawiając jeszcze trudniejsze słowa!
3. Ćwiczenie pantomimiczne
Postarajcie się naśladować za pomocą ruchów, mimiki i gestów wybrane postaci z waszych
ulubionych bajek. Rodzic musi zgadnąć.
ZRÓBCIE SOBIE PRZERWĘ
Zachęcam do obejrzenia filmiku „Jak powstaje spektakl teatralny” (4 min)
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
oraz filmiku:
„Teatrzyk , kukiełki, pacynki , marionetki , zabawa dla dzieci” (4 min)
https://www.youtube.com/watch?v=qyn2MplVivc

Cieszę się, że macie już w domu książki!
No to teraz praca w książce!
W waszych kartach pracy „Czytam, piszę, liczę” (str. 81) przeczytajcie tekst i wyjaśnijcie znaczenie
słów. Dokończcie też rysować maski i pokolorujcie je:

Dzisiaj poznamy nową literkę „h, H” – to już ostatnia.
Karta pracy cz.4, s.14,15,16,17.
Obejrzyj obrazek. Powiedz, co się na nim dzieje. Wskaż to, co w swojej nazwie ma głoskę H (str. 14)

Wyodrębnienie głoski h w wyrazach:
Jakie jeszcze znasz słowa na głoskę h? Podaj przykłady słów rozpoczynających się głoską h (hak,
hulajnoga, homar), mających ją w środku (echo, rachunek, marchewka) i na końcu (dach, groch, pech).
Analiza i synteza słuchowa słowa hamak:
- podziel słowo „hamak” na sylaby (klaszcząc)
- podziel słowo „hamak” na głoski (pokazując na palcach)
str. 15
Określanie rodzaju głoski h:
Wypowiadanie głoski h długo: hhhyyyy...
Wypowiadanie głoski h krótko: h, h, h, h, h...
Co możecie powiedzieć o tej głosce? (Jest to spółgłoska).
Budowanie schematu słowa hamak:

Budowanie modelu słowa hamak:

Tak samo analizujemy słowo „Hubert”
Pokaz litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
(Rodzic wyjaśnia, że głosce h odpowiadają zapisy
– litera h i litera ch).
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Hania leży w hamaku. Obserwuje słonko na niebie.
Pod wpływem jego ciepła Hania usypia. Ale co to za hałas?
To Hubert biega z helikopterem i hałasuje. Dostał helikopter
od wujka Henryka. Bardzo lubi wujka i mały helikopter.
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