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Od jakiegoś czasu w Literkowie zrobiło się cicho.  

Wszyscy myśleli, że Hałasuś jak zwykle wyjechał, aby 

handlować. Cichuś siedział w swoim warsztacie                              

i naprawiał samochody. Przy tej czynności słuchał 

radia…



Nagle w wiadomościach sportowych podano,                                 

że sportowcem roku został… 

Hałasuś
z Literkowa!



Hałasuś zdobył 2 złote 
medale podczas 

mistrzostw  w  hokeju
na lodzie i na trawie 

oraz w jeździe szybkiej 
na hulajnodze! 





Nikt  w miasteczku nie wiedział o tym, że Hałasuś

w tajemnicy przed wszystkimi wybudował sobie olbrzymią 

halę sportową. Tam trenował ulubione dyscypliny sportowe, 

hartował się, hałasował do woli i krzyczał… 

huuuuraaa!!!



Hałasuś stał się wytrwały  i zwyciężył. Wszyscy 

w Literkowie mówili tylko o nim… 

Brawo Hałasuś,                 
to nasz Hałasuś, 
jesteśmy dumni                    

z Hałasusia, 
niesamowity 
Hałasuś!!!



Cichusia ogarnęła okropna zazdrość i pomyślał, że i on musi 

czymś się pochwalić. Przyjechał na rynek miasteczka, stanął 

na dachu swojego samochodu i rozgłaszał wszystkim 

literkom, że… Kochani 
posłuchajcie ! 
Ja kiedyś też

byłem 
mistrzem w…

a b c d e f



Chwalił się, chwalił i chwalił…

Byłem mistrzem w pchnięciu kulą. Teraz wprawdzie 

pcham zepsute auta, ale wprawa zostaje. Nie 

zapominajcie, że jestem świetnym mechanikiem. 

Kiedyś w szkole zwyciężyłem w zawodach w 

dmuchaniu balonów. Jeżdżę na wystawy psów                       

z chartem Michała. Jestem jego trenerem i tylko 

dzięki mnie zdobywa puchary. Zobaczcie moją 

najnowszą kolekcję chusteczek! Przypominam, że 

chód sportowy uprawiam z literkami charytatywnie!



Gdy tylko w Literkowie pojawił się Hałasuś, wszystkie 

literki przestały słuchać Cichusia  i zaczęły wiwatować na 

cześć mistrza, chociaż wcale się nie chwalił…

a b cd efgi j k l łm

Wiwat 
Hałasuś!!!



Cichuś obraził się. Odjechał samochodem                               

i nawet nie pogratulował bratu…



Oceń zachowanie Cichusia. 

Jak myślisz, dlaczego tak postąpił?

Jak może swój czyn naprawić? 



Rodzinne przygotowanie scenek rodzajowych 

dotyczących wydarzeń  w Literkowie: 

• Komunikat podany przez radio

• Przechwałki Cichusia

• Powrót bohaterskiego Hałasusia



Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: 

• Jak myślisz, czy chwalenie się to dobra 

metoda na pokazanie swoich możliwości?



Opracuj wspólnie z rodzicami:

• sposoby na wypromowanie własnych 

zdolności bez posługiwania się chwaleniem, 

• sposoby na hartowanie ciała.



Zmiana zakończenia opowieści:

• Uwzględnij właściwe zachowanie Cichusia 

wobec mistrza Hałasusia. Zaprezentuj scenkę 

przed rodzicami. Użyj maskotek, albo sylwet 

bohaterów z Literkowa.



Praca samodzielna: 

• Narysuj Hałasusia, który uprawia ulubione dyscypliny sportowe. Powieś 

rysunek na gazetce obok wyrazów. 

• Opowiedz rodzicom, w czym dobry jest Hałasuś, a czym chwali się 

Cichuś. Napisz o tym w zeszycie kilka zdań. 

• Umieść wyrazy na karteczkach, powieś je w pokoju i czytaj codziennie. 

Pokoloruj „ch” na czarno, a „h” na brązowo. Wykorzystaj maskotki lub 

sylwety braci do utrwalana słownictwa.  



Wyrazy do utrwalenia:

cicho,           hala,              hokej,               hura,                                                

hartuje się,               zahartowany,                 hulajnoga,                       

pchanie,      chód,          dmuchanie,           chusteczki, 

puchary,              charytatywnie,              samochody,      

mechanik,         chart ,          chwali się,               hałasuje



Uwaga!

W wyrazach: hartuje, hałasuje występuje cząstka „uje”, Otwartuś lubi

występować z Hałasusiem np. w hulajnodze i krzyczeć hura! W słowie

dmuchanie „ukrywa się” mucha, a chód napiszemy przez „ó”, bo chodzi

– to zabawa jest ho, ho…Wwyrazie puchary są „ucha”. W słowie cicho

znajduje się „ch” wymienne. W wyrazie chód występuje „d” tracące

dźwięczność, a w chustkach Otwartuś zamieszka razem z Cichusiem,

ponieważ razem je kolekcjonują.



Praca samodzielna cd.

• Przeczytaj tekst historyjki jeszcze raz i wyjaśnij, dlaczego                             

w niektórych wyrazach występują przyjaciele z Literkowa

np.: chociaż - praca Żarusia jest niebezpieczna, on ugasi każdy 

pożar, w wyrazie: przed - „rz” jest po spółgłosce „p”.

• Pamiętaj, dyktando jest w czwartek! Wymyśl własne sposoby 

na utrwalenie nowych słów. Wiele wyrazów z zestawu już znasz. 



Praca samodzielna cd.

• Wpisz nowe wyrazy do Osobistego słowniczka 

ortograficznego i wykonaj rysunki. Pamiętaj, 

umieszczamy w nim tylko te słowa, które nie podlegają 

zasadom ortograficznym.



Adresy obrazów wykorzystanych w prezentacji
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