
Środa 14.04.2021 r
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat 

Temat dnia: W teatrze

1. „Kto pracuje w teatrze?” – zabawa dydaktyczna, przyporządkowanie nazw 
zawodów do wykonywanych czynności:
aktor
sufler
reżyser
scenograf
Dobiera aktorów
Kieruje całym przedstawieniem
Gra na scenie
Podpowiada aktorom
Pomaga z ukrycia
Ustala rekwizyty
Wygłasza z pamięci tekst sztuki
Projektuje dekoracje 

2. Zabawa w mima – rodzic  przedstawia za pomocą gestów i mimiki jedną z emocji 
(strach, radość, smutek, złość), dzieci  odgadują co to za emocja.
Potem może zamienić się rolami. 

3. Kodeks kulturalnego widza – dzieci wraz z rodzicami  zapisują na arkuszach 
szarego papieru zasady odpowiedniego zachowania się w teatrze.

4. Zabawa na dykcję – zabawa artykulacyjna, dzieci  powtarzają za rodzicem 
ćwiczenia dykcyjne:
– Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego
–Stół z powyłamywanymi nogami
– I cóż że ze Szwecji
– Cesarz czesał Cesarzową
– Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody
– W czasie suszy szosa sucha 

Zajęcia popołudniowe:
1. Kraina emocji – opowieść ruchowa –  pozwalamy dziecku swobodnie improwizować

opowiadanie.
Każdy aktor to podróżnik… przebywa niezwykłe oceany przygód wędrując od jednej
emocji do drugiej… bo wszystkie musi dobrze poznać zanim zaprezentuje je na 
wielkiej scenie…



Wsiadamy do pociągu i pierwszą krainą jaką odwiedzimy to kraina Radości, tu 
mieszkają ludzie zawsze uśmiechnięci, weseli. Cieszą się od rana, jak tylko wstaną, 
przeciągają się z zadowolenia, witają się z nami uśmiechem, obejmują się przyjaźnie 
i tańczą... Nagle robi się ciemno..ponuro….ooo…dotarliśmy do Krainy złości, tu 
mieszkają ludzi, którzy czują się obrażeni, są źli, zdenerwowani, każdy jest sam i nie 
ma przyjaciół. Ściskają dłonie w pięści, mówią do innych, nie lubię cię, tupią 
nogami, potrząsają głowami, robią złe miny…
A oto na horyzoncie przed nami rozkwita kraina Spokoju. Tu ludzie są spokojni, 
leniwi, ostrożni.. delikatnie głaskają się nawzajem, prowadzą się za ręce, siedzą 
spokojnie obok siebie.

2.  Zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci mają za zadanie pokazać minę a następnie 
pokazują ją. Zadaniem rodziców  jest naśladowanie miny rodzica. Każda emocja 
musi zostać poprawnie nazwana, następnie można odwrócić role.


