
Poniedziałek 12.04.2021. 
  Witam Was w kolejnym tygodniu zabawy i nauki na odległość. 

  Dzisiejszy temat to Wesołe zabawy z literą „h”
Przygotuj:książkę,nożyczki,klej,kredki,ołówek, pałeczkę do czarowania, apaszki lub 
chusty.
  Czy wiesz jaki mamy miesiąc? Posłuchaj wiersza  Wandy Chotomskiej 
Kwiecień.

Chodzi Kwiecień po świecie
w fiołkowym berecie,

z czarodziejską pałeczką w kieszeni.
Za pomocą pałeczki

w ciągu małej chwileczki
wszystkie rzeczy potrafi odmienić.

Koniom – skrzydła doczepia,
krowę zmieni w fortepian,

tort upiecze ze śniegu,
                                                       strusia wyśle na biegun,
                                                       dom na dachu postawi,

klucz zmajstruje żurawi,
księżyc w czapkę ubierze,
gwiazdy zmieni w talerze,

z klombu zerwie dwa słonie,
by pachniały w wazonie,

z papug zrobi tygrysy,
które jedzą irysy,

sto kogucich grzebieni
                                                        w wielkie góry zamieni –

 ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni.
Zabawa Jestem kwietniem i wyczaruję…
Pałeczka do czarowania.
 Poruszaj pałeczką przygotowaną przez rodzica i kończ zdanie: Jestem kwietniem i  
wyczaruję…, wymyślając coś nieprawdopodobnego
  Przypomnij nazwę miesiąca, który występował przed kwietniem i tego , który 
nastąpi po nim. Wymień wszystkie miesiące.
Posłuchaj zagadek czytanych przez rodzica i rozwiąż je 
  W domu, na podwórkach, wisiały deski na sznurkach. A gdy na nie dziecko siadło 
bujało się jak wahadło. (huśtawka)
  Na jakim małym pojeździe, pojedziesz równą drogą, jeśli odpychać się będziesz w 
podróży jedną nogą? (hulajnoga) 
  Kto na to pytanie prędko mi odpowie: Co podczas pożaru ma strażak na głowie? 
(hełm)



  Gdy w ZOO spod wody się wyłania, zaraz się bierze do ziewania. Wówczas 
wygląda groźnie tak, jakby chciał połknąć cały świat. (hipopotam) 
  Z kolorowej nitki najzwyklejszą igłą, powstaje na bluzce cudne malowidło. (haft) 
Między dwiema bramkami bielutkie boisko. Gra się krążkiem, bo dla piłki jest tutaj 
zbyt ślisko. (hokej) 

Nieodzowna jestem w haku
ciągle huśtam się w hamaku.
Przy wytopach bywam w hutach,
lecz nie chodzę nigdy w butach.
Harcerz bierze mnie na zbiórki,
obce mi są piątki, czwórki.
Lubię jeździć hulajnogą
i hamować lewą nogą.
Wciąż w hałasie się odzywam.
Powiedz, jak ja się nazywam?

Otwórz książkę Odkrywam siebie Litery i liczby str.92
–  Wypowiedz pierwszą głoskę, którą słyszysz w słowie „haczyk”,
–   wyklasz/wystukaj/wyskacz sylaby tego słowa (hak) i określ ile jest sylab w tym 
słowie,
–   wyklaszcz głoski tego słowa (h-a-k) i określi ile jest głosek w tym słowie,
-   podaj inne słowa rozpoczynające się głoską „h” (helikopter, hulajnoga, huśtawka, 
hipopotam),mających ją w środku oraz na końcu .
-   podaj imiona rozpoczynajace się głoską  h( Hania, Hubert, Hela Heniek)
-   wyklaszcz sylaby igloski w słowie Hubert
-   oglądnij litery h: małe, wielkie. Drukowane i pisane
-   odczytaj wyraz hak , odszukaj   kartoników  z literami tworzącymi wyraz hak, 
wytnij je i wklej w okienka. Pokoloruj rysunek.
-   przeczytaj sylaby następnie tekst.

   Prezentacja sposobu kreślenia litery „H” i „h” Rodzicu, wyjaśnij dziecku zasady 
pisowni litery h, H pisanej (wg. czerwonych strzałek). Zapytaj dziecko, z jakich 
części składa się litera h, H pisana. 
   Zanim   przejdziesz do kreślenia litery w  książce,  to najpierw  pisz palcem w 
powietrzu, palcem na dywanie i palcem na plecach mamy lub taty. Teraz spróbuj 
pisać literę w książce ołówkiem.



 



  Wiersz „Samo h”- przeczytaj wiersz samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej
'

 

   Czy zapamiętałeś wyrazy z głoska „h”?. Wymień je.
   Na zakończenie zapraszam Was do zabawy z chustami
   Taniec z chustami- zabawa muzyczno-ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=BLzELethKHYo 
   Miłego dnia! Do jutra!

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

