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TEMAT DNIA: W teatrze 

KOCHANE ŻABKI:) 

Dzisiaj porozmawiamy sobie o teatrze:) 

Na początek trochę się poruszamy 

https://www.youtube.com/watch?v=BJB0o8D9nB0 

A tak powstaje spektakl teatralny 

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

1.Posłuchajcie wiersza „W teatrze” M Szeląg 

W teatrze 

Marlena Szeląg 

W wygodnym fotelu siedzę w teatrze, 

przed siebie na scenę wciąż patrzę, i patrzę… 

Wtem gasną światła w wielkiej sali, 

wszyscy rozmawiać zaraz przestali. 

Do góry pnie się czerwona kurtyna, 

bo właśnie spektakl się rozpoczyna. 

Już scenografia wprawia w zdumienie, 

do zamku przeniesie nas przedstawienie. 

Wtem aktor wchodzi w złotej koronie 

i siada dostojnie na wielkim tronie. 

A z nim aktorka w sukni balowej, 

odgrywa rolę mądrej królowej. 

Już słychać w dali trąby i dzwony, 

poddani składają niskie ukłony. 

Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi, 

https://www.youtube.com/watch?v=BJB0o8D9nB0
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


a obok niego koń płowy stoi. 

Lecz koń ten nie jest żywą istotą, 

jest rekwizytem, ręczną robotą. 

I chociaż z drewna jest wyrzeźbiony, 

to w przedstawieniu jest ożywiony. 

R. zadaje dziecku pytania: W jakie miejsce przeniósł nas wiersz? 

Po co chodzi się do teatru? Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o 

którym opowiadał 

wiersz? Co możemy zobaczyć i znaleźć w teatrze? (R, rozmawia z dziećmi na 

temat scenografii, sali, sceny, kurtyny, aktorów, masek, kostiumów, afiszu, 

biletów itp.) Jakie emocje, uczuciamoże w nas wzbudzić przedstawienie 

teatralne?  

2. „Co się zmieniało?- zabawa matematyczna-zabawa z kodowaniem 

Dzieci siadają w wygodnym dla siebie miejscu np. na dywanie. Rodzic układa w 

środku dywanu 3 figury geometryczne – duże niebieskie koło, duży czerwony 

kwadrat i mały żółty kwadrat. Dzieci przyglądają się uważnie, po chwili 

zamykają oczy, a Rodzic wymienia jedną figurę na inną (np. duże niebieskie 

koło na duże czerwone koło). Dzieci otwierają oczy i mówią, co się zmieniło. 

Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie. Rodzic używa różnych figur 

geometrycznych, przy kolejnych powtórzeniach wzory do zapamiętania mogą 

być coraz dłuższe. 

3. „Kurtyna do góry, kurtyna w dół” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje w 

rytm muzyki z chustką w ręku, trzymając ją za rogi 

https://www.youtube.com/watch?v=r4Wim2ZEUho gdy muzyka cichnie na 

hasło Kurtyna w górę – dziecko kuca, po czym powoli wstaje, wyciąga ręce w 

górę i staje na palcach, naśladując chustą podnoszenie kurtyny. Na hasło 

https://www.youtube.com/watch?v=r4Wim2ZEUho


Kurtyna w dół – dziecko trzymając chustę za dwa rogi wyciąga ręce wysoko, 

staje na palcach a następnie powoli kuca. 

PROPOZYCJA ZABAW NA POPOŁUDNIE 

4. Poproście rodziców o przygotowanie masy solnej i ulepcie z niej na tekturze 

dowolną maskę teatralną. Przepis na masę solną: wygniatamy mąkę pszenną z 

solą w proporcjach 1:1 lub 2:1 z wodą i odrobiną oleju 

5. Dobre maniery w teatrze” – rozmowa kierowana z wykorzystaniem sylwet z 

emocjami. 

Rodzic zadaje dzieciom pytania na temat tego, jak należy zachować się w 

teatrze. Dzieci po każdym zdaniu podnoszą do góry swoje sylwety z emocjami 

(jeżeli zachowanie opisane przez Rodzica jest dobre – sylwetę 

z uśmiechniętą buźką, jeżeli było niewłaściwe – sylwetę z rozgniewaną miną) i 

kończą zdanie: 

Jeśli… to jesteśmy źli/szczęśliwi, bo nam przeszkadza/nie przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad rozmawia, to…, bo nam przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad grzecznie siedzi na swoim miejscu i jest cichutko, 

to…, bo nam nie przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad kręci się na swoim miejscu, wstaje i siada, to… 

– Jeśli w teatrze wasz sąsiad żuje głośno gumę i je cukierki, szeleszcząc 

papierkami, to… 

Rodzic może dowolnie modyfikować zabawę tak, aby omówić wszystkie 

aspekty kulturalnego zachowania w teatrze. 



 

Życzymy miłego dnia:) 

Wasze Panie 

Beata i Paulina:) 


