
 

 Środa  14.04.2021r. 

Proszę, aby w tym dniu dziecko wykonało zadania w książce „Planeta dzieci” 4  KARTY : 

6 – latek :  karta pracy  str. 9, w książce „czytanie i pisanie” str. 63, 64 

5 – latek :  karta pracy str. 11 

1. „Teatr” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz. 

Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza. 

To, co tam widzisz czasem Cię smuci, a innym razem rozśmiesza. 

Na scenie grają piękni aktorzy albo też lalki jak żywe. 

Wszystkie historie bardzo przeżywasz i wierzysz, że są prawdziwe. 

Przepiękne stroje i dekoracje zachwyt wzbudzają niemały, 

Siedzisz w fotelu i zapominasz na chwilę o świecie całym. 

Kupując bilet znasz swoje miejsce – ma numer w konkretnym rzędzie. 

Oglądasz spektakl w ciszy, skupieniu i czekasz, co dalej będzie. 

Kurtyna wznosi się na początku, opada po każdym akcie, 

A spacerować można, rozmawiać – w przerwie, to znaczy w antrakcie. 

By przedstawienie było ciekawe, żeby się nam podobało, 

By każdy szczegół współgrał z całością, pracuje ludzi niemało. 

Dla nich na koniec w podziękowaniu publiczność braw nie żałuje, 

Za reżyserię, grę, dekorację, wszystkim artystom dziękuje. 

Jest takie miejsce piękne i ważne, bo do przemyśleń nas zmusza, 

To teatr. Teatr na tym polega, że uczy, bawi i wzrusza. 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Jak nazywa się miejsce, o którym mowa w wierszu? 

- Po co  chodzimy do teatru? 

- Jak nazywa się ta część sali w teatrze, na której grają aktorzy? 

- Jak nazywa się bardzo duża zasłona, która rozsuwa się i zasuwa się  

   podczas przedstawienia? 

- Jak nazywają się osoby, które grają w przedstawieniu? 

- Co trzeba najpierw zrobić, żeby móc wejść do sali i obejrzeć  

   przedstawienie? 

- Jak należy zachować się w teatrze podczas oglądania spektaklu? 

 

Proszę porozmawiać z dzieckiem jak nazywają się poszczególne elementy 

teatru, części sceny, kim są aktorzy.  Pomocne mogą być ilustracje, zdjęcia 

lub film. Proszę, aby Rodzic odczytał wyrazy związane z teatrem i wyjaśnił 

znaczenia słów. 

 

Film o budowie teatru, jego rodzajach, lalkach, kostiumach, pracownikach: 

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

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


 

 

 

Aktorzy to osoby grające role w teatrze lub filmie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spektakl to sztuka teatralna odegrana przez aktorów przed zgromadzoną 

publicznością. 

 

 

 

 



 

 

Kostium to strój aktora, który wyróżnia graną przez niego postać. Rekwizyty to 

przedmioty wykorzystywane w przedstawieniu teatralnym. 

 

 

 



 

 

Scena to miejsce w teatrze przeznaczone do wystawiania sztuk teatralnych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pantomima to rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, 

lecz odgrywa swoją rolę używając ruchu i gestów. 

 

 

 

 



 

Kurtyna to element dekoracji teatralnej, wykonany z tkaniny, służy do 

oddzielenia sceny i widowni oraz osłonięciu technicznych czynności 

wykonywanych na scenie podczas spektaklu. 



 

Widownia to część teatru, kina, stadionu lub innego obiektu widowiskowego 

przeznaczona dla widzów. 



 

Maski teatralne pozwalają aktorom na granie kilku ról w jednym spektaklu. 

Mogą przedstawiać różne emocje. 



 

Bilety są potwierdzeniem zapłaty za udział w spektaklu. 



 

Oświetlenie ma za zadnie budowanie określonego nastroju w trakcie spektaklu, 

poprawia również widoczność aktorów na scenie. 



 

W scenariuszu zapisane jest to wszystko co widz później zobaczy i usłyszy na 

scenie. Aktorzy uczą się z niego swoich ról. 

 

 

 



 

 

Źródło: przedszkolankowo.pl 



2. Nauka piosenki pt. „Magiczne miejsce”. 

 

 

            Link: https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

 

 

1. 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. 

 

Ref:  Bo w teatrze /3x 

Czarodziejskie jest to, na co patrzę, 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

 

2. Każda bajka się zdaje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

 

Ref: Bo w teatrze... 

 

3. 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. 

 

 

 

A na rozluźnienie proponujemy obejrzeć chodź jedno z proponowanych 

przedstawień dla dzieci  

 

Linki:  

Calineczka  

https://www.youtube.com/watch?v=r_2VJKlCNNw 

 

Sierotka Marysia w krainie baśni - 

https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJitEZdvs0aQ%26fbclid%3DIwAR3mxSvryR0V7EC_2tH9OftGKCDt24dpFs0GkGYvvWfg7uuu1l5dERBqYN0&h=AT2fjEvANdd07XQ5kNghs1ukpHcRlas8odsRU01zDxcLY_TiP0rULpubOc_V7sRcdoAchDXDpWvqs8SZDw3HGeSNNLiKzlIqTVmSmgQcNBe35IyDHbP2XcuP1CdumbCkjtk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qoRlH_v5NZTpA_1TavdnCtVJSWZbTI3tDeMddAtBBK_l8bvmy7pZRhl0MXZ8Vzrwiw-ojXybZ0NXc29ffooWd7pvKuRPwo7xNnHS33lAy7-tlCP6MVpN64g1OD4Hf0NIkiHcX5xncSONtrTALT1J711I5C_E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr_2VJKlCNNw%26fbclid%3DIwAR35jUxHwyNRflBhxoOceGWfRb0ON01TvtZYCms9TSniZJzidkltpR8NP6k&h=AT2SdCbcJ-ZOZPyEYel02wqP6sULI58HjgfrdiRLOX-ftar4FRADCTOeQMR4cG2sk73KsV2Y-FzvcNHVnR1Ic6FPBwyd-claBWRGJBv9NeNMYgGIon5eyAjCnnJ1I4yKK0Y&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1qoRlH_v5NZTpA_1TavdnCtVJSWZbTI3tDeMddAtBBK_l8bvmy7pZRhl0MXZ8Vzrwiw-ojXybZ0NXc29ffooWd7pvKuRPwo7xNnHS33lAy7-tlCP6MVpN64g1OD4Hf0NIkiHcX5xncSONtrTALT1J711I5C_E
https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc&fbclid=IwAR06sFA2UL8ug-RkkwfCj2We79kIjOGpO_DXHG_qgamFj4MODt076KP9qC8


Dla chętnych  teatralna karta pracy  

 

Źródło: internet 


