
Witajcie kochani  
 

Temat dnia: „W teatrze” 

 

 
 

1. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od ilustracji ruchowej rymowanki „Wielki 

smok”. Niech mamusia lub tatuś przeczytają ci rymowankę, a ty pokazuj 

ruchem to, co usłyszysz. Zaproś rodzeństwo do wspólnej zabawy. 

 

Wielki smok szedł do przodu kroki trzy, 

zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły. 

Skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe, 

latał w koło, by pogubić myśli złe. 

W chłodnej wodzie pływał żabką też, 

na czworakach chodził tak jak jeż. 

Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek spał, 

kolorowe sny całą nockę miał. 
 

2.  Wysłuchajcie proszę wiersz M. Strękowskiej-Zaremby. Słuchajcie 

uważnie. 
 

Gdy siedzę na widowni  

i gasną światła w teatrze,  

kurtyna idzie w górę,  

wstrzymuję oddech i patrzę.  
 



Nagle wszystko ożywa:  

śpiewają drzewa z papieru,  

drewniany słowik fruwa,  

kot w butach zmierza do celu.  
 

Przeżywam ich przygody,  

niezwykłe – aż nie do wiary.  

Teatr to takie miejsce,  

w którym możliwe są czary.  
 

Kiedy jestem już w domu,  

wycinam tygrysa w paski  

i gram teatr dla mamy,  

i czekam na oklaski.  
 

Czy wy czujecie się podobnie w teatrze?  

 

3. Czy ktoś z was wie jak należy ubrać się do teatru? Zapraszam do 

obejrzenia krótkiego filmiku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE 
 

 

4. Dzisiaj dowiemy się jak powstaje spektakl teatralny? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

5. Zapraszam was do obejrzenia pięknej sztuki teatralnej pt.”Calineczka” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw 

 

 lub „Sierotka Marysia w krainie baśni” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc 

 

6. Porozmawiajmy chwilę  na temat obejrzanej sztuki: 

 

- Czy podobał się wam obejrzany spektakl? 

- Czy scenografia była ciekawa? 

- Która postać podobała się wam najbardziej? Dlaczego? 

 

7. Główne zadanie dla was na dziś to narysowanie ilustracji do wybranego 

przez was fragmentu obejrzanego przedstawienia. Technika jak zawsze 
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dowolna: kredki, mazaki, farby…. Co tam tylko chcecie. Czekam na 

zdjęcia waszych rysunków.  

 

8. Dzisiaj do wykonania tylko Karta pracy cz.4 s.23. 

  

Życzę wam udanego weekendu.  

Spotykamy się już w poniedziałek. 

Przesyłam buziaki. 

Ciocia Agata 


