
Witajcie Gwiazdeczki ! 

Zadanie 1: 

Ciekawe jesteśmy ,czy odgadniecie, co to za miejsce przedstawione  na zdjęciach poniżej? Jest tu  

scena, piękna kurtyna, dużo krzeseł, kolorowe światła, maski i aktorzy.  

 

 

 



 

Tak, to jest teatr. Czy pamiętacie, jak zimą występowaliście na scenie w teatrze dla 

swoich rodziców i bliskich ? Mamy nadzieję, że pamiętacie. Byliście prawdziwymi 

aktorami. Tańczyliśmy nasz taniec gwiazdek. 

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo 

przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam 

spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr 

 

Zadanie 2 : 

Zapraszamy Was dzisiaj do zabaw w domowy teatrzyk. Poroście Rodziców o pomoc i 

wspólnie z dostępnych materiałów ( kartony, drewno, koc, krzesła…) wykonajcie swój 

teatrzyk. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publiczno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr


 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ki+na+patyku+szablony&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwjQl9jZ34PpAhXQAncKHZKkD

p0QrNwCKAF6BAgBED4&biw=1499&b 

 

 

https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ki+na+patyku+szablony&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwjQl9jZ34PpAhXQAncKHZKkDp0QrNwCKAF6BAgBED4&biw=1499&b
https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ki+na+patyku+szablony&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwjQl9jZ34PpAhXQAncKHZKkDp0QrNwCKAF6BAgBED4&biw=1499&b


Zadanie 3 : 

Teatrzyk gotowy, więc potrzebujemy aktorów. Możemy sami odgrywać role, 

przebierając się w różne stroje, zakładając maski, a możemy także wykonać pacynki, 

kukiełki, marionetki, wykorzystując to co mamy w domu ( materiał, drewniane łyżki, 

włóczka, rolki po ręcznikach papierowych, papierowe talerzyki….) 

 

 

https://pixabay.com/pl/images/search/teatr/?pagi=4 

 

 

 

https://www.nefere.pl/1812,Kukielki-na-palec-Czerwony-Kapturek 

https://pixabay.com/pl/images/search/teatr/?pagi=4
https://www.nefere.pl/1812,Kukielki-na-palec-Czerwony-Kapturek


 

Ołówkowe kukiełki   
https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHY

AGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih 

 

 

 

Drewniana marionetka Dinozaur 

https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHY

AGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih= 

https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHYAGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih
https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHYAGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih
https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHYAGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih=
https://www.google.pl/search?q=kukie%C5%82ka+smok+jak+zrobi%C4%87&tbm=isch&hl=pl&hl=pl&ved=2ahUKEwiiiNOy4IPpAhVVtCoKHYAGCo8QrNwCKAF6BQgBEOcB&biw=1499&bih=


                  

 

        

https://pl.pinterest.com/ 

 

 

               

 

 

 



Zadanie 4: 

Teatrzyk na dzisiaj na podstawie wiersza A. Świrszczyńskiej pt. Zabawa w żaby i 

bociany. Rodzicu,  przygotuj dwie sylwety żab i bociana.( wzory poniżej, proponuję je 

wyciąć i podkleić na tekturę ).Poruszając sylwetami, inscenizuj utwór. 

1. Oglądanie teatrzyku.  

 

Żaba I: Idzie żabka na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek. 

Żaba II: Skacze żabka – skik, skik, skik! Nie dorówna żabce nikt.  

Bocian: Idzie bocian na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek. 

Żaby: Mówi bocian: kle, kle, kle! 

Bocian: Wszystkie żabki złapać chcę! 

Żaba I: Siostro żabko, kto to chodzi? 

Żaba II: To pan bocian w trawie brodzi. 

Żaby: Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! Nie zobaczy bocian nic!  

Żaba: Próżno bocian żabek szuka, próżno długim dziobem stuka. 

Żaby: Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum. 

Bocian: Tu słyszałem gdzieś kumkanie, tutaj bocian was dostanie. 

Żaby: Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum!  

Bocian: Nic nie znajdę. To ci los! Ze zmartwienia zwieszam nos. Kle, kle, kle! 

 

2. Rozmowa na temat teatrzyku. 

 - Kto występował w teatrzyku? 

 - Co robił bocian?  

 - Co robiły żabki? 

 

 3. Inscenizowanie utworu przez  dziecko. Rodzic  mówi tekst, a chętne dziecko porusza 

zwierzątkami. Możemy również bawić się w skaczące żabki i w dostojnie chodzącego 

bociana z wysoko unoszonymi kolanami. Ćwiczymy narządy artykulacyjne mowy na 

zgłoskach kum, kum, rade , rade, kle, kle.  

                 

 

 



 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRlQfEwDjKfYMKnRwQqtMveqO--

LeTXaBSCfPP0PcpSX408RDSq&usqp=CAUhVwkIsKHemjCwYQ_AUoAXoECB 



 

       

 

https://publicdomainvectors.org/pl/search/%C5%BCaba 

 

Na koniec niespodzianka . 

 

Obejrzyjcie teatrzyk o niegrzecznej żabce a dowiecie się, co się z nią stało.  

 Pamiętajcie, że zawsze trzeba słuchać mamy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A 

 

 

 

Opracowanie : Barbara Musiał, Malwina Galwas 

 

https://publicdomainvectors.org/pl/search/%C5%BCaba
https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A

