
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 
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13.04.2021r ( wtorek) 

TEMAT ZAJĘĆ  NA DZISIEJSZY DZIEŃ: W teatrze. 

 



1.  „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem.  

 

Dzieci słuchają tekstu czytanego przez rodzica. 

Magiczne miejsce 

Marek Majewski 

 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…) 

Każda bajka się staje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…) 

Teatr gra. Każdy ma, czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. (…) 

Odpowiedz na pytania: 

- Co to jest teatr?  

- Po co chodzimy do teatru?  

- Co znajduje się w sali teatralnej? 

- Kto pracuje w teatrze? 

 

 

2. „ Teatr” obejrzyj film edukacyjny.  

Dowiesz się jak wygląda teatr, kto pracuje w teatrze, poznasz  rodzaje 

teatru i  lalki teatralne. 

 

 

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

 

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


3. Jak powstaje spektakl teatralny? 

Obejrzyj film edukacyjny: 

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

Odpowiedz na pytania: 

- jak nazywa się osoba, która wybiera aktorów? 

- czym zajmuje się kostiumograf? 

- co robi scenograf? 

- po co jest w teatrze jest garderoba? 

 

4. Rozpoznaj tytuły  przedstawień teatralnych. 

 

 

( Jaś i Małgosia) 

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


 

(Pinokio) 

 

 

( Złota rybka) 



 

( Czerwony Kapturek) 

 

 

(Brzydkie Kaczątko) 

 

 



5. Praca w książce. 

Porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej, ćwiczenia w czytaniu, 

budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie. 

Wykonaj zadanie w Karta Pracy 4 strona 9. 

 

 

6. „ Misiowe opowieści”  obejrzyj teraz teatrzyk dla dzieci. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk 

 

7. Kino czy teatr? 

Jakie są różnice między oglądaniem bajki w kinie a w teatrze? 

W kinie można obejrzeć bajkę a także film przygodowy, komediowy czy 

romantyczny. Bajka,  którą oglądamy w kinie nagrywana jest dużo wcześniej                     

i puszczana na dużym ekranie. 

W teatrze oglądamy sztuki teatralne. Bajka nie jest wcześniej nagrywana a 

wszystko odbywa się na scenie przed nami. Jest to przedstawienie na żywo, 

widzimy aktorów.  

https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk


8. „Kukiełki” – zabawa konstrukcyjna. 

 Dzieci przygotowują kukiełki według kolejnych etapów. Do gotowego ubrania 

doklejają ręce, nogi, głowę z włosami, rysują szczegóły twarzy i dowolnie 

ozdabiają ubranie. 

  

  

  



9. „Teatrzyk  moich zabawek ”-  działanie dzieci, rozwijanie inwencji 

twórczej i pomysłowości. 

Wykorzystując  2-3 dowolnie wybrane zabawki spróbuj odegrać dowolną 

rolę przed rodzicem. Twoje lalki czy misie mogą rozmawiać ze sobą,                    

np. o tym w co chcą się pobawić  czy jakie mają plany na popołudnie.                   

Baw się sam zabawkami odgrywając różne scenki. Pamiętaj by mówiąc rolę 

zmieniać  zabawkom   głosy w swoim występie. Miłej zabawy! 

 

10.   Praca w książce. 

Dobieranie podpisów do obrazków, różnicowanie pojęć kino, teatr oraz 

wyszukiwanie w tekście wskazanych wyrazów. 

Wykonaj zadanie w Czytam i Piszę  strona 64. 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań, 

prosimy Państwa o kontakt poprzez e-mail grupowy: 

grupazajaczkips24@onet.pl 

 

Zachęcamy Państwa 

do dzielenia się z nami informacjami na temat zrealizowanego materiału. 

Mile widziane zdjęcia prac plastycznych, czy kart pracy wykonanych przez 

dzieci. 

 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

2020/2021 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 
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