
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PIĄTEK 22.05.2020 :)

1. Na początek zajmij wygodne miejsce i staraj się posłuchać jakie dźwięki 

słyszysz za ścianą, na ulicy, na podwórku? Co to jest hałas? Gdzie możemy 

spotkać się z hałasem?(szkoła, przedszkole, ulica, koncerty plenerowe, itp.)

Jak myślisz, w jakich sytuacjach ludzie muszą mówić głośniej? Kiedy nie 

wypada głośno rozmawiać?

2. Opowiadanie. Posłuchaj proszę opowiadania o przygodach bliźniaków Kuby i

Buby, postaraj się zapamiętać dokąd poszli i co się wydarzyło.

Hałasowanie 

(Grzegorz Kasdepke)

Kuba  i  Buba  musieli  przyznać,  że  pan  Waldemar,  przyjaciel  babci  Joasi,  to

rzeczywiście bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się

chodzić z naszymi sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że,

dajmy na to, naszła je ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan

Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu – i to w muzeum! – Jak tam w szkole?! –

ryknął,  gdy  już  się  spotkali  przed kasą  muzeum.  Kuba  i  Buba  aż  podskoczyli  z

wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie rozejrzała się dookoła. Pani

bileterka,  ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara,  przetykała sobie właśnie

ucho. – Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie

martwcie się,  za  moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam

teraz takie powykręcane kolana!… 

Pani  bileterka  pospiesznie  skręcała  kulki  z  papieru  –  najwyraźniej  zamierzała

wepchnąć je sobie w uszy. – Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba,



zerkając ze zdziwieniem na babcię Joasię. – Zawsze był taki kulturalny… – Chyba

wyczerpały  się  baterie  w  jego  aparacie  słuchowym  –  westchnęła  zarumieniona

babcia. – To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba. Ale babcia

nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy – no i

trzeba było zająć się zemdloną bileterką. 

Pytania

1. Dokąd wybrali się Kuba i Buba?

2. Kto im towarzyszył?

3. Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił?

4. Czy to jest kulturalne zachowanie, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych 

miejscach? Dlaczego?

5. Czy tobie też czasami przeszkadza hałas? Kiedy najbardziej?

6. Czy wiesz,że hałas jest niebezpieczny dla zdrowia?  

3. Zabawa słuchowa „Zgadnij co to”:

Na stole  stawiamy różne  przedmioty  np.:  pustą  i  pełną  szklankę,  filiżankę,  mały

kartonik, plastikową miskę i inne rzeczy według własnego pomysłu. Dziecko zamyka

oczy  i  zaczyna  się  zabawa.  Na  początku  uderzamy  łyżką  o  różne  przedmioty,  a

dziecko  z  zamkniętymi  oczami,  odgaduje,  jakie  to  są  przedmioty  (dobrze  jest

wcześniej zapoznać dziecko z tymi dźwiękami, gdyż może się okazać, że nie zna

wszystkich dźwięków). Następnie uderzamy o dwa takie same przedmioty, z których

jeden jest pusty a drugi wypełniony wodą. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, który

dźwięk jest głośniejszy. 

4. Zabawa językowa „Układamy sylaby”. Spróbuj proszę przeczytać zdania.

ho ha hi he hu hy



Dziadek robi ho, ho, ho.

Ja ha, ha, ha.

Moja mama hi, hi, hi.

Tata he, he, he.

Sowa robi hu, hu, hu.

Kotek hyc, hyc, hyc.

Helena lubi sok z cytryny.

Ten bohater ratuje ziemie. 

Przypomnij sobie słowa, które zaczynają się na literkę h.

Przypomnij sobie słowa, w których literka h jest w środku.

5. Praca z Kartą Pracy nr 4, strona 19 b i 20a.

6. Zabawa ruchowa – zapraszamy do wspólnego tańca! :)

Chocolate choco choco

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

Życzymy miłego weekendu! ;)

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