
Temat tygodnia : Zabawa w teatr 

 

Dzień 1 

 

Zadanie 1. 

Nieznośny skrzat pozamieniał dla żartu tytuły baśni i bajek. Poproś dziecko, żeby 

spróbowało naprawić błędy. 

„Cudowny Kapturek” 

„Janek i Gosia” 

„Gapciuszek” 

„Kot w kapciach” 

„O rybaku i srebrnej rybce” 

„Piękne kaczątko” 

„Królewna Śnieżka i pięciu krasnoludków”. 

 

Zadanie 2. 

Wyprawka plastyczna (postacie z baśni) 

(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 3. 

Ciekawa jestem, czy dzieci znają różnice między pewnymi pojęciami związanymi 

z bajkami, teatrem. Sprawdźmy to. Zapytaj dziecko: 

-Czym różni się bajka od baśni? 

-Czym różni się kino od teatru? 

-Czym różni się królowa od królewny? 

-Czym różni się kukła od aktora? 

 

Zadanie 4. 

Karta pracy strona 34. 

(zdjęcie gotowej karty pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 



Dzień 2 

 

Zadanie 1. 

W tym tygodniu poćwiczymy z kanałem Maloca Kids (postarajcie się codziennie 

wprowadzić do zajęć odrobinę ruchu przy pomocy piosenek). Poniżej kilka 

pomocnych filmików do ćwiczeń. Jeżeli nie macie internetu, potańczcie do innych 

piosenek w radiu lub telewizji. 

 

Maloca Kids: „Przywitanie i rozgrzewka” 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 

Maloca Kids: Zabawa „Na ziemi zostaje” 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Maloca Kids: „Wybór Króla i Królowej tańca” 

https://www.youtube.com/watch?v=47Z9AnFVxR0 

 

Zadanie 2. 

Pamięć to bardzo ważna rzecz. Przydaje się w życiu codziennym, ale żeby była dobra, 

trzeba ją trenować. Przypomnijcie o tym dzieciom. Najlepiej wiedzą o tym aktorzy 

teatralni, którzy codziennie uczą się swoich ról. Dlatego proszę, żebyście wczuli się w 

ich rolę i postarali się w tym tygodniu, nauczyć poniższego wierszyka na pamięć. Dziś 

przeczytajcie cały wiersz i trenujcie pierwszą zwrotkę. 

 

 

Teatr 

J. Koczanowska 

 

Teatr to miejsce jest niezwykłe, 

zaczarowana każda chwila, 

kurtyna w górę się unosi 

i przedstawienie rozpoczyna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=47Z9AnFVxR0


Na scenie dzieją się historie 

wesołe, smutne, zagadkowe, 

można do kraju baśni trafić 

i poznać światy całkiem nowe. 

 

Można się wzruszyć, rozweselić, 

nauczyć wielu mądrych rzeczy, 

uważnie patrzeć, pilnie słuchać, 

ciekawym być i bardzo grzecznym. 

 

Zadanie 3. 

Karta pracy strona 35. 

(zdjęcie gotowej karty pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Dzień 3. 

 

Zadanie 1. 

Poniżej przedstawiam propozycje bajek śpiewanych dla dzieci. Puszczajcie je dziecku 

w wolnej chwili lub na dobranoc. Jeżeli nie macie internetu lub wolicie czytanie, 

można czytać dodatkowo lub zamiast podanych propozycji codziennie jakąkolwiek 

bajkę dostępną w Waszej domowej bibliotece. 

 

Bajki Śpiewajki: „Kopciuszek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu4i-MyGaGk 

 

Bajki Śpiewajki : „Śpiąca Królewna” 

https://www.youtube.com/watch?v=0dgsgu1v_5M 

 

Bajki Śpiewajki : ”CZERWONY KAPTUREK” 

https://www.youtube.com/watch?v=j4dXJ2S5VAE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu4i-MyGaGk
https://www.youtube.com/watch?v=0dgsgu1v_5M
https://www.youtube.com/watch?v=j4dXJ2S5VAE


Zadanie 2. 

Czy Wasze dziecko zna zasady zachowania się w teatrze? Zapytaj je o to. Upewnij się, 

że dziecko wie: 

- jak należy ubrać się do teatru? 

- czy w teatrze można jeść przekąski lub pić napoje? 

- czy podczas spektaklu można rozmawiać z kimś kto siedzi obok lub przez telefon? 

- czy podczas spektaklu grzecznie jest wychodzić z widowni? 

- czy można głośno komentować sztukę, którą się ogląda? 

- po co w trakcie spektaklu są przerwy (antrakty)? 

 

Zadanie 3. 

Zachęć dziecko, aby według własnego pomysłu zaprojektowało plakat sztuki teatralnej. 

Sztuka ma dotyczyć wybranej przez dziecko bajki lub baśni. Można użyć do 

wykonania tej pracy kartki A4, kredek, mazaków, farb lub innych pomocy 

plastycznych jakie macie dostępne w domu. 

(zdjęcie plakatu z tytułem bajki proszę odesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 4. 

Przypomnijcie sobie poznany wczoraj wierszyk. Nauczcie się dziś drugiej zwrotki. 

 

 

Dzień 4. 

 

Zadanie 1. 

Piosenka o ważnym przesłaniu na podstawie bajki o Czerwonym Kapturku. 

Porozmawiajcie z dzieckiem na temat tekstu piosenki. Jakie motto z niej wynika ? Czy 

dzieci wiedzą, że nie wolno wpuszczać do domu nieznajomych? Przypominajcie im o 

tym często. To bardzo ważna zasada, jednak dla dzieci często nieoczywista. 

Śpiewające Brzdące - Nieznajomy - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU


A poniżej wersja współczesna, bardzo ważna i aktualna. Nie wpuszczajmy wirusów do 

domu 

Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4&t=27s 

 

Zadanie 2. 

Segregowanie i liczenie produktów 

Przygotujcie: garść grochu/fasoli i garść makaronu w grubych formach oraz dwa 

dowolne pojemniki/miseczki. Zabawcie się z dzieckiem w złą  macochę, która dała 

Kopciuszkowi niezwykle trudne zadanie. Mianowicie, kazała mu posegregować 

makaron od grochu/fasoli (użyjcie Państwo produktów jakie macie dostępne 

w swoich zapasach domowych). Pomieszajcie na stole przygotowane produkty. 

Dziecko ma za zadanie rozdzielić produkty do osobnych pojemników. Jeśli dla dziecka 

zadanie okaże się bardzo proste, UWAGA UWAGA. Macocha utrudnia zadanie. Daj 

dziecku małą łyżeczkę od herbaty. Tym razem, niech dziecko spróbuje wykonać to 

samo zadanie, z użyciem łyżeczki, nie pomagając sobie przy tym drugą ręką. 

Kiedy produkty będą już odpowiednio posegregowane, niech dziecko (Kopciuszek) 

Wyjmie z każdego pojemnika po 5 produktów. Z naszykowanych (łącznie 10 

produktów) dziecko może ułożyć sobie na stole uśmiechniętą buzię w nagrodę i na 

zachętę do dalszej pracy. Macocha jest zadowolona z wykonanego przez Kopciuszka 

zadania ;)   

 

Zadanie 3. 

Zachęć dziecko do zbudowania z dowolnych klocków sceny teatralnej tak, jak sobie ją 

wyobraża ,lub taką, jaką pamięta (jeśli dziecko było już w teatrze). 

 

Zadanie 4. 

Pamiętajcie o nauce wierszyka. Dziś czas na trzecią zwrotkę. 

 

Dzień 5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4&t=27s


Zadanie 1. 

Zaproponuj dziecku, żeby postarało się połączy książki z pasującymi do nich 

postaciami lub przedmiotami. Przeczytaj dziecku po kolei tytuł każdej bajki 

i sprawdzaj czy dobrze wskazało związany z bajką obrazek. 

 

 

 

Zadanie 2. 

Praca plastyczna: 

„Kukiełki do wybranej bajki/baśni.” (Minimum 3 postaci) 

Potrzebne materiały (sztywna kartka np. karton techniczny, kredki, mazaki, nożyczki, 

klej) 

Poproś dziecko, żeby wybrało sobie bajkę/baśń jaką macie możliwość do przeczytania 

w formie książki. Dziecko po wysłuchaniu bajki, ma za zadanie narysować i 

pokolorować postaci, jakie występowały w bajce wielkości przynajmniej 10 cm. (tak, 

żeby były wyraźne i można było je wyciąć). Wycięte postaci dziecko usztywnia 

mocując do nich za pomocą kleju np. paski z kartonu technicznego, tektury lub i inny 

wymyślony sposób. 

Możecie Państwo ponownie przeczytać bajkę. Tym razem dziecko może spróbować 



inscenizować bajkę za pomocą wyciętych przez siebie kukiełek, lub spróbować 

samodzielnie opowiedzieć tę bajkę, również z pomocą kukiełek. 

(zdjęcie gotowych kukiełek proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 3. 

Czy znacie już na pamięć cały wierszyk? Spróbujcie dziś powiedzieć wszystkie trzy 

zwrotki. Jeśli jeszcze macie problemy, potrenujcie. 

 

Zadanie 4. 

Niestety i tym razem w historyjce obrazkowej zamieszał nieznośny skrzat, który 

wcześniej pozamieniał znane nam tytuły bajek. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaki 

obrazek ukrył skrzat. Czy Wasze dzieci znają tą bajkę ? Poproś, żeby dziecko na 

podstawie obrazków spróbowało opowiedzieć historię trzech świnek. 

 

 

Wychowawca grupy Marta Małysa 


