
Drodzy Rodzice ;) 

Jeśli ktoś z Państwa nie odebrał książek dzieci z przedszkola prosimy o ich 

odbiór ( przedszkole pełni dyżury w godzinach 7-15 ). 

 

TEMAT TYGODNIA: W ŚWIECIE TEATRU 

 

Proszę o uzupełnienie zaległości w książkach.  

 

1. Rozmowa na temat : Co to jest teatr ? – odwołanie się do wiadomości 

oraz przeżyć i doświadczeń dzieci. 

 

- 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. Wprowadzenie litery H, h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

Jak wprowadzamy daną literkę? 

-Zwykle zaczynam od kilkukrotnego powtarzania danej głoski. 

-Dzieci szukają słów, które zawierają daną literę, wspólnie głoskujemy każde 

słowo.  

- Każde dziecko dostaje na kartce napisaną mała oraz wielką literę. Na hasło 

„wyjmujemy nasze magiczne długopisy” dzieci będą wiedziały co robić ☺ 

(Rysujemy palcem po napisanej na kartce literze zgodnie z wskazówkami na 

obrazku). Często rysujemy również innymi palcami, łokciem, stopą. Ważne, 

aby dzieci zapamiętały daną literę.  

-Powtarzamy kilkukrotnie i długo daną głoskę razem z dzieckiem. Pytamy 

dzieci czy dana głoska jest spółgłoską czy samogłoską i dlaczego?   



- Po ustaleniu czy głoska jest samogłoską czy spółgłoską ustalamy jaki kolor 

ona ma ? Czerwony czy niebieski? CZERWONY – SAMOGŁOSKA, 

NIEBIESKI- SPÓŁGŁOSKA.  

-Możemy na kartce napisać dzieciom  różne litery i poprosić o odnalezienie 

litery dziś poznanej.  

- Układanie literek z klocków, papieru, formowanie z plasteliny, wyklejanie 

ryżem (wykorzystujemy kartkę z napisanymi literami) 

- Codziennie przypominamy jaką literkę poznaliśmy, czy jest samogłoską 

czy spółgłoską, jaki ma kolor oraz kilka słów zawierających tą głoskę 

- Formowanie z plasteliny lub innej masy  literki  H, h.   

 

3. Poznawanie zjawiska powstawania cienia. 

- Co to jest cień ? 

- Czy cień jest zawsze 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.  

 

4. Ćwiczenia z lampą – obserwowanie powstawania cienia. 

Ćwiczenia te najlepiej wykonywać kiedy w pomieszczeniu jest ciemno.  

 

- Zapalamy lampę, której światło skierowane jest na ekran lub na pustą 

ścianę. Przygotowujemy razem z dzieckiem 3 ciekawe przedmioty 

(klocki, figurki zwierząt itp.) . Układamy pierwszy przedmiot obok 

lampy, drugi za lampą, trzeci między lampą, a ekranem, na który pada 

światło. 

 

- Który przedmiot daje cień i dlaczego? 

Cień powstaje tylko wtedy, gdy światło pada na dany przedmiot. Cień 

widoczny jest na ekranie, na który pada światło. Światło daje promienie, 

które biegną w postaci linii prostych. Jeżeli na drodze tych promieni jest 



przeszkoda, której nie mogą ominąć, to w miejscu do którego nie dotrą, 

tworzy się cień.  

 

5. Zabawy z cieniem.  

Dzieci umieszczają różne przedmioty na tle ekranu na który pada światło 

lampy i obserwują powstające cienie. Poruszają przedmiotami, 

obserwując, jak zmienia się wielkość cienia. Przygotowujemy razem z 

dzieckiem z kartonu sylwety charakterystycznych postaci baśniowych i 

krótko przedstawiamy daną baśń korzystając z teatrzyku cieni.  

 

6. Zabawa ruchowa – Ja i mój cień. 

Dziecko staje za rodzicem. Dziecko jest cieniem swojego rodzica i 

naśladuje ruchy rodzica. Po chwili następuje zamiana miejsc. 

 

 

 

 


