
W świecie teatru 

Dzień 1 

1. Piosenka o Magicznym Miejscu 

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

Rozmowa na temat poruszony w utworze. Zagadka naprowadzająca: 

 

Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę ? 

Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam bajkę oglądać będę. (teatr) 

2.  

* Jak nazywają się osoby występujące na scenie? (aktorzy) 

Oprócz aktorów na scenie mogą pojawić się także  

 

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


 

 



 TEATRZYK PALUSZKOWY 

 
 

TEATRZYK CIENI 

 



TEATRZYK PANTOMIMA 

              Obejrzyjcie sztukę teatralną w której aktorami są dzieci  

  w Waszym  wieku! 

            Zwróćcie uwagę, na to że w pantomimie aktorzy nie używają głosu!  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=vcKdIrab2Ig 

 

* Kto wybiera aktorów i jest odpowiedzialny za całokształt sztuki 

teatralnej? (reżyser) 

* Czy aktorzy potrzebują duża czasu na nauczenie się roli? (aktorzy 

muszą dużo ćwiczyć, by nauczyć się roli i przygotować do występu. 

Oprócz dobrej pamięci i dykcji (poprawnej wymowy) muszą potrafić 

pokazać emocje i wcielić się w różne role.)  

* Kto projektuje stroje? (kostiumograf) 

 

Obejrzyj obrazki z pomocą rodzica :  

 

LINK 

https://drive.google.com/file/d/1qJCekC4Gvg5U7bFr5EzIMdpM_SaLsLC

Z/view 

 

 

3. Oglądanie obrazka przedstawiającego wnętrze teatru. 

Dziecko wskazuje i nazywa: scenę, kurtynę, scenografię, widownię.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcKdIrab2Ig
https://drive.google.com/file/d/1qJCekC4Gvg5U7bFr5EzIMdpM_SaLsLCZ/view
https://drive.google.com/file/d/1qJCekC4Gvg5U7bFr5EzIMdpM_SaLsLCZ/view


 

 

Dzień 2 

1. Zabawa „Nastroje” radość, smutek, zmęczenie, ciekawość, zdziwienie, 

próba odczytania emocji z twarzy i naśladowanie nastrojów.  

Praca aktora polega na wcielaniu się w różne postacie i naśladowaniu 

emocji.  

 

2. Jak należy się zachowywać w teatrze? 

Podczas przedstawienia należy zachowywać się cicho, nie rozmawiać, nie 

można jeść ani pić.  

Należy pamiętać też o odpowiednim, eleganckim stroju.  

3. Dowolna improwizacja ruchowa do Chmurkowego teatru Fruzi 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ 

 

4. J. Kulmowa: ,,Teatr żywy”. 

A w teatrze 

wszystko inaczej. 

Tu naprawdę żyje to, na co patrzę. 

Aktor, 

Co króla gra, 

https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ


wcale nie jest za szybą ze szkła. 

Ta aktorka 

Widzi mnie na pewno, 

chociaż jest złotowłosą królewną. 

I ten książę, 

piękny jak westchnienie, 

jest o krok ode mnie – choć na scenie. 

Więc nie wierzę, 

Że jak wyjdą za kulisy, 

to królewna czarnowłosa będzie, 

książę – łysy. 

Bo jeżeli nie za szkłem, 

nie na taśmie, 

to ta bajka musi być 

tutaj właśnie. 

Dla mnie, 

przy mnie 

dzieją się te dziwy. 

Kocham teatr, bo jest inny. 

Żywy. 

- Kto występuje na scenie w teatrze? – Co to są kulisy? (Kulisy – Miejsce 

za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji) 

- Kim podczas przedstawienia była aktorka? A kim Aktor?  

5. Praca w KARTACH PRACY 

3- latek : strona 12 

4-latek: strona 34,35  

Dzień 3 

 

1. Poranna gimnastyka  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=13s 

Pokazywanie czynności wymienionych w piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=13s


 

2.  Zabawy wprawiające do zawodu aktora: 

 Jesteście czarodziejskimi szkatułkami. Jesteście bardzo małe i 

szczelnie zamknięte. 

A teraz szkatułki pomału otwierają się i wychodzi z nich 

...fruwający motyl – dziecko naśladuje jego ruchy.  

Teraz pudełko z powrotem się zamyka i wychodzi z niej: ryba, 

niemowlak, który jest strasznie głodny, dumnie krocząca 

naostrzona kredka, miauczący kot, wąż, człowiek wchodzący po 

schodach, myjący okna, łapiący motyle. 

3. Dowolny taniec do utworu "Jezioro łabędzie"- Piotra Czajkowskiego 

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

 

Dzień 4  

 

1. „Łamańce językowe” – powtarzanie łamańców językowych –

aktorzy muszą czasami wypowiedzieć bardzo trudne zdania, więc 

teraz poćwiczymy wypowiadanie łamańców językowych. Rodzic  

powoli wypowiada łamańce językowe, dzieci próbują je powtarzać: 

2. Żółta żaba szybko skacze, bo jak skakać ma inaczej? 

3. Zagadki Agatki to gradki dla tatki. 

4. Żółta żaba żarła żur. 

5. Pchła pchłę pchła do wody. 

6. Król królowi tarantulę włożył czule pod koszulę! 

7. Jeż Jerzy śpi pod liśćmi jak należy. 

8. Jerzy nie wierzy, że na wieży jest sto jeży. 

9. Stół z powyłamywanymi nogami. 

10. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. 

11. Szedł Sasza suchą szosą. 

12. Wróbelek Walerek miał mały werbelek. 

13. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

14. Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę, kręcąc mordą. 

15. Cesarz często czesał cesarzową. 

16. Nie pieprz wieprza pieprzem, Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest 

lepszy. 

 

            2. Posłuchajmy uważnie – teatr chmur 

              LINK https://www.youtube.com/watch?v=sE9X6mxtRRE 

4. Zobaczmy sztukę teatralną lalek! „Jaś i Małgosia”  

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4
https://www.youtube.com/watch?v=sE9X6mxtRRE


Zwróćcie uwagę na dekorację sceny (to scenografia)  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w 

 

KSIĄŻKA : 3- latek : strona 36 , 4-latek : brak 

 

Dzień 5  

1. Poranna gimnastyka  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw 

 

2. Praca plastyczna  

Przygotowałam 2 warianty pracy plastycznej na ten tydzień. 

Spokojnie, jedna praca wystarczy. ;) 

Oczywiście chętne dzieci mogą wykonać dwa warianty prac 

podanych poniżej.  

 

1. Kukiełka do zabawy w teatr w domu. Podaje przykładowe 

pomysły poniżej. Można użyć jakichkolwiek materiałów.  

Dziecko może narysować na kartce papieru postać z bajki czy 

też zwierzątko wyciąć i przykleić na zwykłą wykałaczkę, 

słomkę lub widelec albo patyk.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w
https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw


 

 

 

2. Aktorzy często podczas wystawianych sztuk teatralnych 

zakładają maski.  



 Wykonajcie swoją maskę i ozdóbcie wybranymi materiałami 

lub pokolorujcie ją.  

 
 

 

 

 

PRZYPOMNIENIE  

 

Praca w KARTACH PRACY 

3- latek : strona 12 

4-latek: strona 34,35  

KSIĄŻKA : 3- latek : strona 36 , 4-latek : brak 

Skan lub zdjęcie prac wykonanych przez dziecka proszę przysłać na e-mail 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 


