
Zadania do realizacji 05.05.20204 

1 . Rozmowa na temat: Co to jest teatr?- odwołanie do wiadomości i doświadczeń dziecka. Dziecko 

odpowiada pełnym zdaniem. 

• Czy teatr to tylko budynek? 

• Co jeszcze jest potrzebne , aby stworzyć teatr? 

• Czy w teatrze występują tylko ludzie? 

• Jak nazywa się teatr w którym występują lalki? 

 

➢ Pokaz rodzajów  teatrzyków dla dzieci. Omówienie charakterystycznych cech 

poszczególnych teatrów. 

 

          

Teatr z aktorami           teatr kukiełkowy  

       

        

Teatr cieni                                                                                       teatr marionetkowy 

 

2. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej- Zaremby 

Gdy siedzę na widowni 

i gasną światła  w teatrze, kurtyna idzie w górę,  

wstrzymuję oddech i patrzę. 

 



Nagle wszystko ożywa: 

Śpiewają drzewa z papieru, 

Drewniany słowik fruwa, 

Kot w butach zmierza do celu. 

 

Przeżywam ich przygody,  

Niezwykłe- aż nie do wiary. 

Teatr to takie miejsce, 

W którym możliwe są czary. 

 

Kiedy jestem już w domu, wycinam tygrysa w paski 

I gram teatr dla mamy, 

I czekam na oklaski. 

 

➢ Czy Ty czujesz się podobnie w teatrze ? 

➢ Czy w domu robisz teatrzyk dla rodziców? 

➢ Jak się zachowujemy , czy możemy jeść podczas przedstawienia? 

3.  Karta pracy 4  str 18 i 19 proszę odesłać do 8.05.2020 

 

Dla chętnych 

4. Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki : 

➢ Ręce dwie,                                                                 ( dwa klaśnięcie w dłonie) 

nogi dwie,      (dziecko dwa razy przytupuje) 

do roboty palą się.     (pociera dłonie o siebie) 

biegną szybko,     (biegnie w miejscu) 

podskakują,      (wykonuje 2 podskoki obunóż w miejscu) 

w górze wietrzyk     (podnosi ramiona do góry) 

naśladują.      (wykonuje skłony boczne tułowia). 

 

➢ Ręce  w górę 

ręce w bok 

mały przysiad 

wielki skok. 

Rymowanki  wraz z ćwiczeniami można powtarzać       

 



 

5. Jak powstaje spektakl teatralny- https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0.  

6. Słuchanie piosenki Paluszkowy teatrzyk. Zabawa  swobodna przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=yy_w7LBlLTs&fbclid=IwAR16jarDGyjvZDe2UZpvbkI73jBkwPSFdyFA

STVBeNGthIA1YJ1vj79ihwo. 

7. Praca plastyczna- teatr 

Potrzebne będą: tektura ( np. tył bloku rysunkowego). Kolorowy papier, ścinki materiałów, sznurki koraliki, 

plastelina, wełna, klej, nożyczki, pisaki itp. 

Dziecko przykleja  na tekturze tło z kolorowego papieru. Następnie wycina sylwety  smoka, innych 

bohaterów swojego teatru, drzew , zamku, gór, chmur. Może wykonać po bokach kurtynę z dowolnego 

materiału. Tworzy kompozycję z wyciętych elementów i przykleja na kartce. Można skorzystać z 

poniższych szablonów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=yy_w7LBlLTs&fbclid=IwAR16jarDGyjvZDe2UZpvbkI73jBkwPSFdyFASTVBeNGthIA1YJ1vj79ihwo
https://www.youtube.com/watch?v=yy_w7LBlLTs&fbclid=IwAR16jarDGyjvZDe2UZpvbkI73jBkwPSFdyFASTVBeNGthIA1YJ1vj79ihwo


 

 

 


