
DATA: CZWARTEK  15.04.2021 

TEMAT DNIA: Balet i opera nasze serca na teatr otwiera 

KOCHANE ŻABKI:) 

1. Zaczynamy odrobiną porannej gimnastyki:) 

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA 

2. „Co to jest - waszym zdaniem - opera?”  

 

  

https://youtu.be/OZTYeTEZ2wA


 

  

Opera to taki rodzaj przedstawienia teatralnego, w którym aktorzy 

rozmawiają ze sobą, śpiewając, a muzyka buduje nastrój opowieści. 

  

Posłuchajcie - Opera w filharmonii. Koncert dla dzieci. 

https://youtu.be/2PshvrXVOnE 

 

https://youtu.be/2PshvrXVOnE


3. A wiecie do kogo należą te atrybuty? 

  

 

  

  

Tak to BALETKI – buty do tańca klasycznego i treningu w balecie. Wykonane 

są z płótna bądź skóry, elementem podtrzymującym jest tu gumka. Są one 

"miękkie", mają za zadanie ściśle przylegać do stopy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Buty


A strój ze zdjęcia to TUTU – krótka, sztywno stercząca spódniczka, ułatwia 

wykonywanie piruetów, skoków i skomplikowanych ewolucji, odsłania całą 

długość nóg baletnicy a spódnica sięgająca za kolana tancerki, wykonana z tiulu 

to PACZKA BALETOWA. 

Natomiast mężczyźni tańczą w trykocie oraz getrach. 

Weźcie zwykłą chusteczkę i poruszajcie się jak baletnice (lekko, na palcach, 

sylwetka wyprostowana). Spróbujcie pokazać ruchem wszystkie emocje zawarte 

w utworze  „Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego.  

  

https://youtu.be/BLPOHDsaBKc 

 https://youtu.be/C7Yi0CdtTc4 

  

4.Wykorzystajcie muzykę i wykonajcie ćwiczenia według instrukcji „Co potrafi 

chusteczka?: 

 latać – podrzucacie chustkę wysoko do góry; 

 krążyć – przekładacie z ręki do ręki, z przodu i z tyłu; 

 podskakiwać – dotykacie jednym rogiem chustki do podłogi i energicznie 

podrywacie ją do góry; 

 rysować kołka – zataczacie koła raz prawą, raz lewą ręką; 

 tańczyć przy muzyce – tańczycie, prezentując swój układ z chustką. 

Następnie „dmuchacie na chustkę” tak aby nie opadła na podłogę. 

 

PROPOZYCJA ZABAW NA POPOŁUDNIE 

Mamy dla Was jeszcze propozycję zabawy  „Jak działa telefon ?” 

https://youtu.be/BLPOHDsaBKc
https://youtu.be/C7Yi0CdtTc4


 

  

Potrzebne Wam będą:  

Dwa kubeczki plastikowe i sznurek. Poproście kogoś dorosłego, żeby zrobił 

dziurki w dnach dwóch plastikowych kubeczków, następnie przeciągnijcie dość 

długi sznurek (ok. 2 m) przez otwory i zawiążcie jego końce. Gdy telefon jest 

gotowy, możecie zacząć zabawę. 

Jedna osoba trzyma przy uchu jeden kubeczek, a druga mówi do drugiego 

kubeczka jakieś hasło. 

Uwaga!  Telefon będzie działał, jeżeli podczas przekazywania informacji 

sznurek łączący kubeczki będzie bardzo naprężony (fale dźwiękowe rozchodzą 

się po sznurku). 

 https://youtu.be/XNfoiy5Te5Q 

 Nie zapomnijcie wyjść na spacer oczywiście pod opieką kogoś dorosłego!!! 

 Miłego dnia:) 

Wasze Panie, 

Beata i Paulina:) 

https://youtu.be/XNfoiy5Te5Q

