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Witajcie drogie pieski!       

Dziś proponujemy Wam temat, który dla niektórych zapewne będzie 

czymś nowym. Skupimy się na teatrze, do którego w normlanych 

warunkach chciałybyśmy Was zabrać. Spróbujmy jednak dowiedzieć się 

nieco więcej na jego temat. 

Zadanie 1. ,,Po co jest teatr”- wiersz Joanny Kulmowej.  

Ta drabina to schody do nieba,  

a ta miska pod schodami to księżyc.  

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,  

a z garnków są hełmy rycerzy. 

Ale kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr.  

A teatr jest po to,  

żeby wszystko było inne niż dotąd.  

Żeby iść do domu w zamyśleniu,  

w zachwycie. 

I już zawsze w misce księżyc widzieć... 



Spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania.   

• O jakim miejscu opowiada wiersz? 

• Co niezwykłego dzieje się w teatrze? 

• Po co jest teatr? 

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, które związane są z teatrem. 

Czy rozpoznajecie któreś z nich?  

 

Scena 

 

Widownia 



 

Aktorzy 

 

 

Kotara 

 

Kukiełki 



Zadanie 3. Zatrzymujemy przedstawienie- zabawa ruchowa. 

Dziecko porusza się po domu według wystukiwanego rytmu lub 

puszczanej muzyki. Podczas przerwy w muzyce dziecko staje 

nieruchomo jakby zatrzymana klatka filmu. 

 

  

Zadanie 4. Liczymy – zabawa matematyczna 

Przygotujmy kartki z liczbami od 1 do 8, a także komplet 10 liczmanów 

(np. klocki, lalki, auta). Pierwszy zadanie układa dorosły, a dziecko 

próbuje wykonać obliczenia na zabawkach. Potem następuje zamiana 

ról. Poniżej dwa przykłady trzymające się tematyki teatru.  

Na scenę wyszło 3 aktorów ubranych na czarno i 3 ubranych na 

zielono. Ilu jest wszystkich aktorów na scenie? 

Na widowni było 8 widzów. Na przerwę wyszło 5 osób. Ilu widzów 

zostało na widowni? 

 

 

Zadanie 5. ,,Zrób tyle, ile słyszysz ‘’ - zabawa ruchowa. 

Rodzic ma bębenek lub coś innego do stukania. Dziecko liczy 

stuknięcia, a potem wykonuje podane ćwiczenia np. skłony, przysiady, 

pajacyki, podskoki. 

 

 

Zadanie 6. Praca w książce z ćwiczeniami grafomotorycznymi 

str.61 - rysowanie obrazka po kropkach i po śladzie.  

 

  



Zadanie 7. Kukiełka z łyżki drewnianej - praca plastyczna. 

Poniżej mamy dla Was kilka przykładów kukiełek. Spróbujcie wykonać 

swoje kukiełki. Jeśli będziecie chcieli będzie nam bardzo miło, jeśli 

rodzice przyślą nam zdjęcia waszych prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy wam przyjemnego tworzenia  

i fantastycznej zabawy w teatr. 

Miłego dnia       


