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Temat tygodnia: Teatr to wyobraźni znak [27/04/2020 – 

30/04/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 30/04/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms.  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

Dzień 1 

Dzisiaj rozpoczynamy przygodę z TEATREM. 

 Wysłuchaj piosenkę z repertuaru Teatru Kultureska Skrzydlaty odlot:  

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

Aktorów z Teatru Kultureska mieliśmy przyjemność oglądać dwukrotnie. 

 

 Obejrzyj także fragmenty spektakli 

Piotruś Pan: 

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

Mały Nemo w krainie snów: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrnkq5AcL-0 

 

Taki teatr, w którym aktorzy na żywo przedstawiają spektakl nazywa się 

teatrem żywego aktora. 

 

 Narzędziem pracy aktora jest głos, dlatego aktor ćwiczy swój głos na różne 

sposoby. Poczuj się aktorem i ćwicz swój głos: 

o Poproś rodzica o czytanie bajki logopedycznej Ciekawska świnka  

i postępuj zgodnie z poleceniami rodzica: 

http://przedszkole.zsoslomniki.pl/dokumenty/wirus20/Ciekawska-swinka.pdf 

 

mailto:ppplastus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=AO_ifpVyovM
https://www.youtube.com/watch?v=MBhozpWvxxg
https://www.youtube.com/watch?v=Nrnkq5AcL-0
http://przedszkole.zsoslomniki.pl/dokumenty/wirus20/Ciekawska-swinka.pdf
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o Następnie poćwicz oddech: 

http://przedszkole.zsoslomniki.pl/dokumenty/wirus20/Pocwiczyc-oddech.pdf 

 

o A teraz kilka zabaw i ćwiczeń usprawniających poprawną wymowę: 

„Zabawa w rybę”- szerokie otwieranie i zamykanie ust    

„Parskanie”- wypuszczanie powietrza przy zamkniętych ustach   

„Powtórz bez błędu” – powtarzaj za rodzicem zdania: 

 

Dzwonek dzwoni: dzyń, dzyń, dzyń! 
 

Szumy- szumią, a szelesty – szeleszczą. 
   

Deszcz dzwoni o szyby. 
  

Korale koloru koralowego.   

Wyliczanki – powtarzaj za rodzicem: 

Pan Majewski miał trzy pieski:   

czerwony –zielony – niebieski.   

Raz, dwa, trzy, kryjesz ty!   

 

Bum – bum, Misia – Bela,   

Misia –Kasia, kąfacela.   

Misia – a, Misia – be,   

Misia – Kasia, ką-fa-ce!   

„Gaworzenie” 

Ma-ma ta-ta ba-ba maa-ee-oo-uu-ii-yy   

Bo-bo be-be bu-ba taa-tee-tou-tyi   

du-du gu-gu zu-zu maaeeoouuiy   

 

 Jednym z aktorskich atrybutów są maski, np. takie:  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-maski-teatralne.pdf 

 

http://przedszkole.zsoslomniki.pl/dokumenty/wirus20/Pocwiczyc-oddech.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-maski-teatralne.pdf
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 Obejrzyj maski w karcie pracy. Powiedz, w jakim przedstawieniu o zwierzętach 

mogą być wykorzystane. Pokoloruj wybraną przez siebie maskę – karta pracy 

str. 12 [w wersji on-line str. 27] 

 

Dzień 2 

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

role odgrywają również lalki. Możemy wśród nich wyróżnić kilka typów 

lalek: marionetki, kukły, jawajki, pacynki. Taki teatr nazywa się teatrem 

lalek. Dodatkowo grę aktorów mogą zastąpić różne sylwety ludzi, 

zwierząt, a nawet budynków, które wykorzystuje się w teatrze cieni. 

 

 Zapoznaj się z lalkami w teatrze lalek, rozmawiaj z rodzicem o teatralnych 

lalkach, spróbuj opowiedzieć czym się różnią: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-

pacynka.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-

marionetka.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-

jawajka.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-

kukie%C5%82ka.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-

sylwety-do-teatru-cieni.pdf 

 

 Oglądaj fragment programu telewizyjnego Budzik pt.: Idziemy do teatru,  

w którym Pan Tenorek opowie śpiewająco o teatrzyku cieni: Teatr  

przed zaśnięciem – oglądaj w przedziale odtwarzania: 4min30s – 7min30s 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003 

 

 Wykonaj zadanie w książce str. 36 [w wersji on-line str. 38]. Poproś 

rodzica o przeczytanie polecenia. 

 

 Oglądaj filmik, a dowiesz się jak powstają wybrane lalki do spektakli:  

https://trojmiasto.tv/Lalki-w-teatrze-12-03-2012-video-2774.html 
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https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-sylwety-do-teatru-cieni.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/LALKI-TEATRALNE-sylwety-do-teatru-cieni.pdf
https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003
https://trojmiasto.tv/Lalki-w-teatrze-12-03-2012-video-2774.html
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Dzień 3 

 Co można jeszcze znaleźć lub kogo można spotkać w teatrze? Zapoznaj się  

z planszami: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-scena-teatralna.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-kurtyna.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-

o%C5%9Bwietlenie.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-scenariusz.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-kostiumy-i-

rekwizyty.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-bilety.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-widowania.pdf 

 

 Pięć Paluszków – słuchaj, tańcz i licz palce u ręki. Czy po wysłuchaniu 

piosenki potrafisz nazwać palce u ręki? [kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, 

malutki / mały] Spróbuj. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-7_UdxhVRI&list=OLAK5uy_le4sC6ZHKaKQE-

LK1Y2a_N6Ye5K5e3nh4&index=5&t=0s 

 

 Ćwicz liczenie. Nazywaj palce u ręki. Nazywaj kolory. 

https://drive.google.com/open?id=1kg1_DcUUff1dg0weEfRF9aDMiioF-BOj 

 

Dzień 4 

 Moni i Uszko. Bon ton w teatrze to multimedialny cykl dla dzieci,  

z którego dowiesz się jakie zasady obowiązują w operze / teatrze 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-1-w-

co-sie-ubrac-do-opery/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-2-

wyscig-z-czasem/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-3-bez-

biletu-ani-rusz/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-4-

zakaz-mlaskania/ 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-scena-teatralna.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-kurtyna.pdf
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https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-o%C5%9Bwietlenie.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-scenariusz.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-kostiumy-i-rekwizyty.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-kostiumy-i-rekwizyty.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-bilety.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/TEATR-widowania.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I-7_UdxhVRI&list=OLAK5uy_le4sC6ZHKaKQE-LK1Y2a_N6Ye5K5e3nh4&index=5&t=0s
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https://drive.google.com/open?id=1kg1_DcUUff1dg0weEfRF9aDMiioF-BOj
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-1-w-co-sie-ubrac-do-opery/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-1-w-co-sie-ubrac-do-opery/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-2-wyscig-z-czasem/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-2-wyscig-z-czasem/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-3-bez-biletu-ani-rusz/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-3-bez-biletu-ani-rusz/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-4-zakaz-mlaskania/
http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-4-zakaz-mlaskania/
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http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-5-

wylacz-telefon/ 

http://vod.teatrwielki.pl/stream/vod/moni-i-uszko-bon-ton-w-teatrze-odcinek-6-

ostatni-dzwonek/ 

 

 Czy widziałeś teatr pantomimy? To takie widowisko sceniczne, w którym 

aktor zwany mimem nie używa głosu, tylko odgrywa przedstawienie używając 

ruchu, mowy ciała i gestów: 

https://www.youtube.com/watch?v=D3J3jH0UYEE 

 

 Pobaw się w teatr. Możesz być aktorem, mimem lub operować lalką, misiem 

autkiem. Możesz też bawić się w teatr cieni. Poproś o pomoc w przygotowaniu 

mamę, tatę, rodzeństwo, siostrę brata, babcię, dziadka, a potem spróbuj zagrać 

dla nich przedstawienie.  

Wykorzystaj paluszkowe zwierzątka: 

https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/FingerPuppetsFarmAnimals.pdf 

Stwórz pacynkę z papieru: 

https://www.youtube.com/watch?v=xGSYRsHfUp8 

Lub kukiełkę z drewnianej łyżki:  

https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4 

Zaufaj swojej wyobraźni i twórz. 
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