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Temat tygodnia: Zabawa w teatr 

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 

1. Zabawy z dzieckiem w domu – ćwiczenia w dwójkach 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

2. Dziś zapraszamy was do magicznego miejsca. Jakie to miejsce  dowiecie 

się z piosenki. Słuchając piosenki starajcie się kołysać, do przodu i do tyłu 

lub do boku, kto pamięta krok walca może go teraz zatańczyć. 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

1. Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

czarodziejskie jest to, na co patrzę. 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

 

2. Każda bajka się staje prawdziwa 

Gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze… 

 

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…. 

3.Przedstawiamy utwór Kaliny Beluch pt. „Teatr lalek”. Przeczytajcie go 

swoim dzieciom i poproście o skupienie i uwagę. 

Kalina Beluch „Teatr lalek” 

Jest w mym mieście teatr lalek. 

Co dzień spektakl daje, 

by przenosić wszystkie dzieci 

w wyobraźni kraje. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
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Lecz gdy światła już pogasną 

na ogromnej scenie, 

za kurtyną lalki dają  

własne przedstawienie. 

 

Wolne już od ludzkiej ręki, 

co nimi porusza, 

tworzą własny spektakl z baśni 

zaklętych w ich duszach. 

 

Grają śpiewem, tańcem, gestem, 

słowem i milczeniem 

dla Wielkiego Widza, co je 

swym ożywił tchnieniem. 

 

Przez noc całą grają lalki, 

aż zmęczone zasną, 

lecz się zbudzą, gdy na scenie 

światła znów pogasną. 

Po przeczytaniu wiersza zadajcie dzieciom pytania: 

Czym jest teatr  i jak wygląda? 

Gdzie nas przenosi?  

Jak nazywają się lalki o których mowa w tekście?  

Co robią kiedy światła teatru gasną?  

Czy byli kiedyś na takim przedstawieniu?  

Jakie były ich wrażenia?  

Czy chcieliby je powtórzyć i dlaczego? 

 4.Zobaczcie co i kto jest potrzebne by powstało przedstawienie:                         
Zapraszam Was na film pt. „Jak powstaje spektakl? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

5.Wykonajcie proszę, bardzo ważne ćwiczenie dykcyjne  jak prawdziwi 

aktorzy: 

Król Ka-rol ku-pił kró-lo-wej Ka-ro-li-nie ko-ra-le ko-lo-ru ko-ra-lo-we-go. 

Kras-no-lu-dek ma czer-wo-ne u-bran-ko i czer-wo-ne bu-ci-ki. 

Ślis-ka szo-sa, ślis-ka szo-sa, a po szo-sie Szy-mon szedł. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
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WTOREK 12.04.2021 

TEATR -Rodzaje teatru, lalki teatralne 

W teatrze nie tylko występują aktorzy, ale jak się okazuje swoje wielkie role 

odgrywają również lalki. Możemy wśród nich wyróżnić kilka typów lalek, do 

których na pewno zaliczymy: marionetki, kukły, jawajki, pacynki. Dodatkowo 

grę aktorów mogą zastąpić rożne sylwety ludzi, zwierząt, a nawet budynków, 

które wykorzystywane są do teatru cieni .  

 

 

 

 

 

 



4 

 

Czy znacie jakieś rodzaje teatru? 

Zapewne wiecie, że ich rodzajów jest wiele, oto przykłady: 

Żywy teatrzyk 
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Teatrzyk kukiełkowy 

 

 Teatrzyk paluszkowy 

 

Teatrzyk cieni 
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Teatr lalkowy  

 

 

Teatr, rodzaje, lalki teatralne  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY
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Przedstawię wam kilka terminów związanych z teatrem oraz ich krótkie 

wyjaśnienie: 

Aktor to osoba grająca rolę w teatrze lub filmie. 

Spektakl to sztuka teatralna odegrana przez aktorów przed zgromadzoną 

publicznością. 

Kostium to strój aktora, który wyróżnia graną przez niego postać. 

Kulisy to miejsce znajdujące się za sceną, w którym aktorzy przygotowują 

się do występu. 

Rekwizyty to przedmioty wykorzystywane w przedstawieniu teatralnym. 

Scena to miejsce w teatrze przeznaczone do wystawiania sztuk teatralnych. 

Pantomima to rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa 

głosu, lecz odgrywa swoją rolę używając ruchu i gestów. 

Antrakt to przerwa między aktami przedstawienia teatralnego. 

          Błąd! Nieprawidłowy obiekt osadzony. 
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Zabawa ruchowa „Marionetki”  

W tej zabawie dziecko jest marionetką. Wszystkie kończyny marionetki są 

sztywne i wyciągnięte – ręce w bok, głowa prosto, nogi lekko rozstawione. Gdy 

usłyszy sygnał – głośny dźwięk, to znaczy, że pękł sznurek i pewna część ciała 

marionetki opadła w dół. Kolejno będą opadać: głowa, jedna ręka, druga ręka, 

tułów, nogi. Gdy pęka sznurek od nóg – marionetka opada na podłogę. Dziecko- 

marionetka obraca się do melodii , kołysze na boki. Na mocny akcent – Rodzic 

uderza np. w dwie pokrywki z garnków, dwie łyżki – pęka im sznurek i kolejne 

kończyny opadają bezwładnie. 

Drogi rodzicu rozwiąż z dzieckiem zagadki:  

W lesie zbieram kwiatki, wilka się nie boję. 

 Zrobię kilka skoków i przed domkiem babci stoję.          (Czerwony Kapturek) 

                            
 Jesteśmy różowe, po cztery nóżki mamy. 

 I wspaniały domek przez jedną z nas zbudowany.                      (Trzy świnki) 

  

Jestem chłopcem z drewna, wszyscy mnie tu znają. 

Gdy zaczynam kłamać, na mój nos spoglądają.                                (Pinokio) 

Praca w kartach ćwiczeń cz. 2 Strony: 34,35 
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ŚRODA 14.04.2021 

 

Zabawy wprawiające do zawodu aktora „Lustrzane odbicie” 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Jedno z Was zaczyna wykonywać jakieś 

ruchy, drugie naśladuje go tak, jakby było jego lustrzanym odbiciem. Potem 

następuje zamiana ról. 

 

Zacznij pracę nad stworzeniem własnego przedstawienia.  Możesz zrobić  

dowolne przedstawienie  np. teatrzyk cieni z wykorzystaniem własnych dłoni,  

teatrzyk z wykorzystaniem swoich zabawek, lub inne.  Jeżeli zainteresował cię 

ten temat wykonaj zadanie dla chętnych. 

Zabawa plastyczna  “W teatrze” 

Moi drodzy  spróbujcie zrobić wspólnie z rodzicami swoją kukiełkę  

Będziecie mogli pobawić się w teatr we własnym domu. Poniżej macie przykład 

jak zrobić kukiełkę. Rodzice dajcie dzieciom tylko możliwość, a oni na pewno 

wyczarują niesamowite prace (poniżej kilka propozycji).  

Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia.  
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Materiały: 

 Łyżeczka plastikowa lub drewniana  

 Pisak niezmywalny 

 Bibuła 

 Kawałki papieru kolorowego w różnych barwach 

 Sznurek, wełna 

 Nożyczki 

 Klej 

 Papier w złotym kolorze 

 Wstążka 

Chcąc wykonać kukiełkę królowej – wróżki, dzieci biorą najpierw plastikową 

lub drewnianą łyżeczkę i niezmywalnym pisakiem rysują na niej oczy i usta 

postaci. Następną czynnością będzie owinięcie łyżeczki czerwoną bibułą, w taki 

sposób, by powstała szata. Bibułę dzieci przyklejają do górnej części łyżeczki, 

(klej nakładają z odwrotnej strony niż narysowana twarz). Kolejnym etapem 

pracy, będzie związanie wstążką czerwonej sukni księżniczki – uformuje się w 

ten sposób kaptur i szata naszej postaci. Później do głowy królewny, 

podopieczni doklejają włosy, wykonane z pociętego na równe fragmenty 

sznurka, oraz wyciętą ze złotego papieru koronę. Na końcu dzieci mogą 

przykleić wytargane z kolorowego papieru fragmenty na czerwonej szacie 

Królewny- Wróżki. To drogie kamienie, mieniące się wszystkimi kolorami 

tęczy. Gdy klej wyschnie, trzymana za uchwyt łyżeczki lalka świetnie sprawdzi 

się w teatrze kukiełkowym. 
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https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr/27-krolewna-wrozka-z-teczowej-

doliny-kukielka 

      

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr/27-krolewna-wrozka-z-teczowej-doliny-kukielka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr/27-krolewna-wrozka-z-teczowej-doliny-kukielka
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Oto kilka propozycji do wykorzystania  Miłej zabawy. 

 

CZWARTEK  15.04.2021 

„Wiem, jak zachować się w teatrze” – oglądanie króciutkich filmików 

edukacyjnych połączone z pogadanką – obejrzyjcie po kolei 4 filmiki 

edukacyjne i po każdym z nich porozmawiajcie z dziećmi na temat treści 

filmiku i zasad dotyczących wizyt w teatrze. Na zakończenie poproście dzieci o 

wymienienie zasad odpowiedniego zachowywania się w teatrze. 

 Zadbaj o odpowiedni strój – prosty i elegancki. 

 Nie jedz podczas przedstawienia. 

 Nie korzystaj z telefonu. 

 Zadbaj o odpowiedni strój – prosty i elegancki. 

 Nie rozmawiaj w trakcie przedstawienia. 

 Z wyrażeniem zachwytu zaczekaj do końca spektaklu – oklaski po zakończeniu 

przedstawienia są mile widziane 

https://youtu.be/DfvdiINdsKU 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhWav58Ihc8 

 

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

Zabawa mimiczna ,,Wyczarowujemy miny”. 

 Drogie dzieci teraz do zabawy będzie potrzebne  Wam lusterko i jeszcze jedna 

osoba  z czarodziejską różdżką, która będzie mówiła czary. Jeśli nie macie 

różdżki, to  może to być wasza ulubiona kredka, czy mazak. Osoba wypowiada 

czarodziejskie zaklęcie a Wy robicie określoną  minkę. I tak zaczynamy 

zaklęcia. 

            Czary, mary, czary mary, jesteście weseli  (robimy minkę i ją trzymamy , 

aż wróżka pozwoli nam  spojrzeć w lusterko). 

            Czary, mary, czary mary  jesteście wystraszeni, ….zdziwieni, 

zmartwieni  i….. inne minki sami wymyślcie. Bawcie się dobrze! 

 

Zabawa ruchowo-wyciszająca „Cisza w domu”                                                                                                                                                                                           
Dzieci spacerują po pokoju  w rytmie dowolnego utworu klasycznego np. 

„Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego, udając, że szukają swojego miejsca. Gdy 

https://youtu.be/DfvdiINdsKU
https://www.youtube.com/watch?v=quwluVRWkUk
https://www.youtube.com/watch?v=EhWav58Ihc8
https://www.youtube.com/watch?v=DfvdiINdsKU
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muzyka ucichnie odwracają się w  stronę rodzica i przez chwilę udają, że siedzą 

na wyimaginowanych fotelach na widowni.  

Gdy ponownie usłyszą muzykę, ponownie spacerują po pokoju.  

Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4 

 

Spektakl pt. "Szewczyk Dratewka"- a teraz usiądź wygodnie, poczuj się jak 

w teatrze i obejrzyj spektakl   

               

https://www.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A 

 

PIĄTEK 16.04.2021 

 

Zabawa z elementem pantomimy – Tak chodzą król i królowa. Dzieci 

dobierają  się w pary z rodzicem i chodzą po pokoju – komnacie – dostojnie, z 

lekko uniesionymi głowami, tak jak robią to król i królowa. 

 

 Rozmowa na temat królów i królowych ze znanych baśni.  
− Jak był ubrany król, którego znacie z baśni?  

− Co miał na głowie?  

− Jak wyglądała królowa?  

− Kto zawsze otaczał króla i królową?  

− Gdzie mieszkali?  

 

 Król i królowa – ozdabianie strojów na rysunkach postaci.  

 

Dzieci dostają, do wyboru, rysunek króla i królowej oraz elementy, materiały 

plastyczne dostępne w domu. Zadaniem dzieci jest przyklejenie tych elementów 

na rysunkach stroju króla i królowej – w celu ich ozdobienia. Po skończeniu 

pracy, dzieci nadają imiona swojemu królowi lub swojej królowej.  

Podziel rytmicznie  na sylaby (możecie klaskać) wyrazy: smok, król, panny, 

karnawał, chór, głowa.,wilk.,korona. Wykonując to ćwiczenie zobaczycie, że 

mamy tu wyrazy jednosylabowe, było tylko jedno klaśnięcie, trudne prawda?   

Dyplom teatralny Na zakończenie zabawy zachęcamy do wygenerowania i 

wydrukowania dyplomu dla dziecka. Poniżej link, który przekieruje państwa na 

odpowiednią stronę. 

https://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online/na-dzien-teatru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4
https://www.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A
https://eduzabawy.com/generatory/dyplomy-online/na-dzien-teatru/


16 

 

 

 

Bardzo prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w wykonywaniu prac 

plastycznych oraz o przesyłanie zdjęć waszych aktywności na adres:  

iwonaz_84@wp.pl                                                                                                        
W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań serdecznie zapraszamy 

do kontaktu mailowego z wychowawczyniami grupy: 

olakwika@wp.pl, ewelinaa77@o2.pl. 



17 

 

 



18 

 

 

 

 



19 

 

 


