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1.Wybranemu dziecku zawiązujemy chustkę lub szalik na oczach, sprawdzając, 

czy nic nie widzi i nie ma możliwości podglądania. 

2.Okręca się dziecko kilka razy wokół własnej osi, by straciło orientację. 

Pozostali uczestnicy głośno pytają, a ciuciubabka odpowiada: 

Dzieci: - Ciuciubabko, na czym stoisz? 

Ciuciubabka: - Na beczce. 

Dzieci: - A co w tej beczce? 

Ciuciubabka: - Kapusta i kwas. 

Dzieci: - To łap nas! - Na to hasło dzieci uciekają, a ciuciubabka je goni. 

3.Jeśli kogoś złapie zgaduje, kto to jest i wówczas ta złapana i rozpoznana osoba 

zostaje ciuciubabką.  

 

Witam Was, Kochani po świętach! 
Mam nadzieję, że wypoczęci i z pięknymi świątecznymi wspomnieniami wracamy do 

wspólnej pracy. 
 
Zaczynamy dzisiejszą pracę od nauki pisania zmiękczenia „ci”. To dla Was łatwe, 

ponieważ zmiękczenie to składa się z dwóch liter: c oraz i, które doskonale już 

znacie. 

 Skąd nazwa zmiękczenie? Powiedz ssssssssssss. Możesz zamienić się na chwilkę 

w węża sssssssssssssssssssssssssssssssss Słyszysz, jaki to ostry dźwięk? Wąż 

ostrzega w ten sposób innych o swojej obecności. Teraz dodaj do tego dźwięku iiiiii, 

czyli siiiii. Słyszysz, jak mięciutko to brzmi? To właśnie zmiękczenie, dzięki i głoska 

s brzmi „mięciutko”.  

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 60 – 61. W zadaniu 2 pojawia się nazwa świetnej 

zabawy. CIUCIUBABKA! Ciekawa jestem, czy ją znacie? Może zabawicie się 

razem. Potrzebny jest szalik lub chustka oraz sporo wolnego miejsca. Spróbujcie w 

wolnym czasie…  
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Praca w zeszycie z j. polskiego – Wypisz do zeszytu wszystkie wyrazy z 

podręcznika str. 69, które zawierają „ci”, pamiętaj o wyrazach z prawej strony kartki! 

Wybierz sobie 3 dowolne, spośród wypisanych wyrazów i ułóż z nimi zdania. 

Pamiętaj o wielkiej literze na początku i kropce na końcu zdania.  

Ćwiczenia z matematyki – str. 46. Zwróć uwagę na zadanie 2. Jest to zadanie z 

trójkątami, w których dodajemy do siebie liczby. Rozwiązywaliśmy już razem 

podobne. To zadanie różny się jednak tym, że w ostatnim trójkącie trzeba wpisać 

brakującą liczbę. Powodzenia! 

„Dzień Odkrywców” – str. 54 – 55. Dziś temat „Bawimy się w teatr”.  

Nawiązując do „Dnia Odkrywców” na koniec proponuję historię nietypowego, bo 

papierowego teatru. Mam nadzieję, że po powrocie do szkoły będziemy mogli razem 

wybrać się do prawdziwego teatru z aktorami, sceną, scenografią… Tym czasem 

przygotowałam dla Was historię teatru, który dla każdego z nas jest dostępny. 

Każdy z nas może taki teatrzyk samodzielnie wykonać i wystawiać w nim sztuki.  

Posłuchaj teraz, co to takiego KAMISHIBAI. Wymawiamy KAMISZIBAJ. Artystka – 

Anaïs Fleur opowie, czym jest Kamishibai, kiedy powstało i jak wyglądały pierwsze 

przedstawienia. Posłuchajmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=EesmFA-5pPc 

Myślę, że każdego z Was zainteresował ten krótki wykład. Na koniec naszej pracy 

zobaczcie bajkę w teatrzyku kamishibai.      

 

 

 
Mam przyjemność zaprosić 

uczniów klasy 1 a 

na przedstawienie teatrzyku KAMISHIBAI pt. 

”Bajka o złotym jajku” 

Tekst Ula Ziober 

na podstawie tradycyjnej rosyjskiej opowieści. 

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

ZAPRASZAM!!!  
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