
Witajcie kochani!!! 

 
Temat dnia : „Paluszkowy teatrzyk” 
 

1. Nasz wspólny dzień jak zawsze rozpoczniemy od krótkiej gimnastyki. 

Poskaczcie troszkę i poruszajcie się do piosenki o chmurkowym teatrze, 

którą poznaliście wczoraj. 

 

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

 

2. Poćwiczymy troszkę naszą dykcję, czyli odpowiednią wymowę. 

Poproście proszę rodziców lub rodzeństwo, żeby wam przeczytali 

poniższe zdania, a wy powtarzajcie za nimi. Poczujcie się jak prawdziwi 

aktorzy, którzy przygotowują się do wielkiej roli. 
 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale.  

Gdzie mieszka Śnieżka?  

Sasza szedł suchą szosą.  

Stół z powyłamywanymi nogami.  

W smoczej jamie syczy smok. 

 
3. Posłuchajcie proszę wiersza Joanny Kulmowej pt: ,, Po co jest 

teatr?”  

 

Po co jest teatr?  

Ta drabina to schody do nieba, 

 A ta miska nad schodami to księżyc.  

Tamten miecz to zwykły pogrzebacz, 

 A z garnków są chełmy rycerzy,  

Ale kto w te czary nie wierzy?  

To jest teatr.  

A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd 

 

4. Rozmowa na temat przesłania wiersza: teatr jest magicznym 

miejscem, tam się wszystko może zmienić, jest bardzo ciekawy, 

rozmaity.... 

 

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


5. Odczytanie napisów, pokaz wyrazów ( globalne czytanie), podział 

wyrazu na głoski bez patrzenia na wyraz, wyróżnienie głoski w 

nagłosie i wygłosie.(na początku i na końcu). 

 

pacynka 

kukiełka 

marionetka 

teatr cieni 

pantomima 

maska  



6. Zapraszam was do obejrzenia przedstawienia pt. „Jaś i Małgosia”.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzqtAJuZLyI&t=119s 

 

7. Zapraszam do wspólnej zabawy pantomimicznej rozwijającej 

wyobraźnię ,, Pokaż, co umiesz!”. Osoby stoją naprzeciw siebie. Na 

sygnał dziecko robi miny wyrażające różne uczucia, np: ból, złość, 

strach, radość. Zadaniem drugiej jest odgadnąć emocje wyrażane 

mimiką. Po zabawie zadajemy pytanie: jakie umiejętności musi 

zdobyć aktor aby dobrze odgrywał swoje role i był zrozumiany przez 

publiczność. ( pamięć w innym razie należy dziecko naprowadzić na 

odpowiedź) 

8. A teraz weźcie proszę przygotowane przez was wczoraj pacynki  

i spróbujcie sami wymyślić jakieś króciutkie przedstawienie dla 

rodziców. Trzymam za was kciuki kochani. 

9. Dzisiaj do wykonania Karty Pracy cz. 4 s.20 i 21. 

 

 

Do zobaczenia jutro kochani. 

Przesyłam buziaki. 

Ciocia Agata 

https://www.youtube.com/watch?v=dzqtAJuZLyI&t=119s

