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Odkąd Hałasuś stał się sławnym sportowcem,                      

w gazecie „Literkowe Wieści” ciągle ukazują się 

artykuły o jego dokonaniach

i zainteresowaniach. 

Tak, jak to bywa  z celebrytami…



Jak podaje gazeta…

Hałasuś lubi głośną muzykę, więc często 

odwiedza filharmonię. Tam jest przestrzeń, w której 

muzyka brzmi najpiękniej. Ciche dźwięki nie są w jego 

guście. Często występuje na scenie jako solista. 



Lubi indywidualne popisy,                                            

zwłaszcza podczas prezentacji hymnu.                    

Śpiewanie w chórze nie sprawia mu

przyjemności,  ponieważ tam                                      

między innymi  występuje jego  brat. 



Gra na harfie i na harmonii. 

Brzmienie tych instrumentów 

go zachwyca. 

Przy nich się relaksuje. 



Postanowił zostać hydraulikiem, ponieważ on 

stuka w rury i wtedy wydobywa się                            

niezwykły rodzaj                                                                     

muzyki -„metalowej”.



Następnym hobby Hałasusia jest hodowla.                                

Kupił kilka hektarów ziemi. Tam wybudował olbrzymie                                                                      

hangary,  gdzie parkuje swoje helikoptery. 



Na ich pokładzie przywozi hieny i hipopotamy,                    

które się u niego rozmnażają i ma ich całe mnóstwo. 



Z konieczności sprzedaje je do ogrodów 

zoologicznych. Jest hojny, oddaje je za pół ceny,                             

ale tylko w dobre ręce. Zyski przeznacza na zakup 

karmy  i utrzymanie hangarów. To doskonały 

ogród! Oddałem 

hieny                             

i hipopotamy                    

w dobre ręce!



Wybrał hieny, ponieważ one mają niezwykłe 

właściwości wokalne. Potrafią naśladować rozmaite 

głosy. Cała ich gromada wytwarza ogromny hałas. 



Hipopotamy zaś umieją  hasać   w   wodzie  

odbijając   się   od   dna  i   jako   jedyne   

wytwarzają i  odbierają  dźwięki  stereo. 



Te  zdolności  zwierzęce  mocno  go  interesują.  

Gdy może je obserwować, ma doskonały humor.

I to już koniec artykułu…



Praca   z  dorosłym

Przygotujcie wspólnie  wywiad  dziennikarza              

z Hałasusiem,  którego  treścią  jest  odczytany   

wcześniej   artykuł.

Zbudujcie ustnie pytania,  jakie  dziennikarze   

mogliby  zadawać,   gdyby  nie był  to  artykuł,                    

a   wywiad. Ma to być zabawa teatralna. 



Praca   z  dorosłym

Wyjaśnijcie dlaczego Hałasuś lubi następujące 

wyrazy: hobby, harfa, harmonia, hymn, 

filharmonia, hydraulik, hodowca, hieny, 

hipopotamy, hektary, hangar, hojny, 

humor, hałas, a dlaczego nie lubi słów:

chór i cicha.



Pomocniczek

1 hektar – 1 ha, to obszar ziemi na przykład w kształcie  kwadratu, 

którego każdy bok ma 100  metrów.



Pomocniczek

Dźwięki stereo

u słuchającego wywołują

wrażenie przestrzennego 

rozmieszczenia  jego źródeł.                            

To tak, jakby głos                                              

był wydobywany                                                    

z dwóch głośników                               

jednocześnie: z prawego                         

i z lewego.   



Praca samodzielna:

Wykonaj rysunki zdjęć, które mógł zrobić

fotoreporter, by zamieścić je pod artykułem

o Hałasusiu. Wywieś je na własnej gazetce.



Praca samodzielna:

Napisz w zeszycie pełnymi zdaniami odpowiedzi                             

na pytania dziennikarzy w imieniu Hałasusia:                                                                                                             

1. Co Pan robi w filharmonii?                                                                                    

2. Na jakich instrumentach lubi Pan grać?                                                                               

3. Dlaczego postanowił Pan pracować jako hydraulik?                                              

4. Dlaczego kupił  Pan  kilka  hektarów ziemi?                                                                 

5. Dlaczego  hoduje  Pan hieny i  hipopotamy?                                                         

6. Co Panu poprawia humor? 

Nie zapomnij 

pokolorować mnie 

i innych przyjaciół 

z Literkowa na 

odpowiednie 

kolory!



Praca samodzielna:

Pobaw się z Hałasusiem w wywiad.                           

Posadź go przed sobą, zadawaj pytania                                      

i odpowiadaj za niego                                                

(wykorzystaj maskotkę lub sylwetę).                                                         

Używaj jak najwięcej słówek                                         

z kolejnego slajdu. 

Czekam na 

wywiad z Tobą!



Zestaw słownictwa na kolejne dyktando:

hobby,       harfa,       harmonia,         hymn,  

chór,     filharmonia,     hydraulik,       cicha, 

hodowca,     hieny,       hipopotamy,    hangar,     

hojny,     humor,    hałas,     hasają,    hektary



Praca samodzielna:

Przepisz wyrazy z ramki na swoją gazetkę.

Pokoloruj w nich „h”, „ch”, „u” i „ó”.                                                   

Wytłumacz, dlaczego występuje w nich Hałasuś

i inni przyjaciele z Literkowa np.

Hydraulikiem bywa także Otwartuś, bo naprawia rury w zamku i ma wtedy dobry humor,                            

ponieważ także  lubi „metalową” muzykę.

Znamy królewski chór, którym sam król dyryguje. W chórze występuje Cichuś, bo lubi cichy 

śpiew.  



Praca samodzielna:

Utrwalaj wyrazy siedząc w oddali przed gazetką

wodząc po nich nosem.

Wpisz nowe wyrazy do Osobistego słowniczka 

ortograficznego. Im śmieszniejszy wykonasz 

obrazek,  tym szybciej zapamiętasz trudne słowo. 



Praca samodzielna:

Przeczytaj tekst artykułu jeszcze raz. W celu doskonalenia 

umiejętności ortograficznych zatrzymuj się tam, gdzie 

spotkasz przyjaciela z Literkowa i wytłumacz jego obecność 

np. w wyrazie ponieważ występuje Żaruś, bo to jedno                         

z jego ulubionych słów do opowiadania o pożarach tak jak: 

również, wszakże, także, gdyż, też, niż…

Warto je wpisać na jego stronę w słowniczku. 



Praca samodzielna:

Wymyśl własne sposoby na utrwalenie nowych słów. 

Pamiętaj, dyktando już w czwartek!

Powodzenia!
Ciekawe,                   

czy uda Ci się 

zapamiętać 

moje ulubione 

słowa?!
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