
27.04 - poniedziałek

Aktorzy w teatrze lalek

edukacja matematyczna

Rozwiązywanie zadań - obliczenia pieniężne w zakresie 20

Podręcznik do matematyki str. 30 zadanie 1, 2, 3, 4 - zadanie 3 dziecko robi 
samodzielnie w zeszycie.

Rozmowa z dzieckiem na temat: Jak można rozmienić 20 zł. na inne monety i 
banknoty. Zapis w zeszycie 5 przykładów np:

20zł= 10zł + 10 zł

20zł= 10zł +5zł+5zł

Układanie zadania związanego z zakupami ćw. - 1 str.39

Kolorowanie elementów zgodnie z instrukcją ćw.-  2 str.39

Ćwiczenie w dodawaniu i odejmowaniu liczb - ćw. 3 str.39

Nazwy liczb w dodawaniu                                                                                                 
Wierszyk o dodawaniu uczymy się na pamięć



Obliczanie składników, gdy dana jest suma - ćw. 4 i 6 str. 40   

edukacja polonistyczno - społeczna

Omówienie ilustracji przedstawiającej scenę teatralną podręcznik str. 73, 
robimy zad. 1 z tej strony.                                                                                            
Oglądamy prezentację                                                
https://prezi.com/bijex5gppthm/pojecia-zwiazane-z-teatrem/

  Dziecko łączy podane słowa z wyjaśnieniem i odczytuje.                                        
Wspólne wyjaśnianie znaczenia zgromadzonych słów i dobieranie wyjaśnień do 
wybranych haseł.

Przykładowe słowa:
aktor                 miejsce, gdzie występują aktorzy
scena                  wybiera aktorów i czuwa nad ich grą
widownia            zasłona, która zasłania scenę
reżyser               miejsce, gdzie siedzą widzowie
kurtyna             przedstawienie teatralne
spektakl            ktoś, kto odgrywa role na scenie
Inne wyrazy do wykorzystania: rekwizyt, sufler, dekoracje, kulisy, 
charakteryzator   -  na podstawie oglądanej prezentacji dziecko stara się 
wyjaśniać te pojęcia.
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• Łączenie rzeczowników z ich określeniami, uzupełnianie nimi zdań.                 
- ćw. 1 str. 62
• Wypowiedzi na temat wyglądu teatru na podstawie ilustracji i własnych 
doświadczeń. Podr. zad. 1 str. 73
3. „Teatr lalek” – poznawanie podstawowych rodzajów lalek teatralnych.
Podr. str. 73 zad. 2
• Słuchanie informacji o teatrze lalkowym, np. Teatr lalek to taki rodzaj teatru, 
w którym grają lalki poruszane przez aktorów – animatorów.                             
Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu. Często są niewidoczni, ponieważ stoją 
za specjalnym parawanem. Zdarza się jednak, że aktor wraz z lalką występuje na
scenie i jest widoczny dla widzów. Najpopularniejszymi lalkami
teatralnymi są: pacynka, kukiełka i marionetka.

Obejrzyj  slajdy   https://www.slideshare.net/lastowska/teatr-lalek-slajdy-1

( Dla tych co nie mają możliwości obejrzeć )

Pacynka to lalka zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora. Są też duże 
pacynki. Aktor wkłada dłoń w głowę takiej pacynki, odpowiednio porusza 
ustami lalki, jej czołem, nosem (wtedy pacynka

robi miny) i naśladuje mowę.                                                                               
Kukiełka to lalka teatralna osadzona na kiju. Proste kukiełki machają
nogami i rękami. Są też takie, do których rąk są przymocowane sztywne druty. 
Wówczas aktor– lalkarz tak porusza drutami, aby lalka mogła wykonywać różne
gesty, np. łapać się za głowę, pomachać do kogoś lub komuś pogrozić.                
Marionetka to lalka, którą aktor porusza, czyli animuje, od góry
za pomocą nitek zawieszonych na specjalnym krzyżaku. Nitki te są 
przymocowane do elementów lalki.
Każda nitka porusza inną częścią lalki. Lalki występują też w teatrze cieni. Są to
lalki płaskie.

Praca inspirowana tekstem "Kto się tak kłóci?"- podr. str.72                             
* słuchanie czytanego tekstu                                                                                   
* Rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu.  podr. str. 72 , zad. 1 i 2     oraz 
pytania np.                                                                                                              
Co opadło w teatrze po skończonym spektaklu?                                                     
Jaki to był teatr?                                                                                                       
Kto i o co kłócił się po spektaklu?                                                                        
Jak nazywają się lalki teatralne, które się kłóciły? 
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Ćwiczenia w mówieniu      

Przykładowe ćwiczenia dykcyjne:
PTA–TPA, BDA–DBA, PTE–TPE, PTY–TYP

TKĘ–KTĘ, DGĘ– GDĘ, TKU–KTU, DGU–GDU

KTO TAM TAK TKA? TO MATKA ADKA TAK TAM TKA

KTO TAM TAK GADA? TO MATKA ADAMA TAK TAM GADA!

W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE

CZARNA KROWA W KROPKI BORDO GRYZŁA TRAWĘ, 

KRĘCĄC MORDĄ

W CZASIE SUSZY SZOSA SUCHA

KRÓL KAROL KUPIŁ KRÓLOWEJ KAROLINIE KORALE 

KOLORU KORALOWEGO                                                                         
Robimy ćw. 2 str.62

Zadanie        praca samodzielna 

ćw. matematyczne  ćw. 5 str. 40

kaligrafia matematyczna str. 26 środkowe 2 słupki


