
  14 kwiecień 2021 r. (środa) 

Szczęść Boże! 

Witam Wszystkich bardzo serdecznie zarówno Rodziców, jak i Dzieci 

i zapraszam do naszej wspólnej pracy zdalnej. 

Nasza modlitwa do Anioła Stróża.  

Ogarniamy wszystkich, którzy są nam bliscy czyli Wasze Rodziny, całą naszą 

Ojczyznę, wszystkich chorych i cierpiących oraz ustanie pandemii.  

 

„Aniele Boże Stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój, 

rano, wieczór,  

we dnie, w nocy, 

bądź mi zawsze ku pomocy, 

strzeż duszy i ciała mego, 

i zaprowadź mnie do  

żywota wiecznego. 

                        Amen.” 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „W  TEATRZE”. 



CELE OGÓLNE:  

• dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;  

• rozwijanie umiejętności naśladowania;  

• poznanie zasad zachowania się w teatrze. 

 

■    „Marionetka w teatrze” – poznanie rodzajów lalek teatralnych. 

 

                                                                                                                               

Marionetka jest to lalka teatralna 

 poruszana (od góry) za pomocą nitek lub drucików 

zawieszonych na tzw. krzyżaku. 

 Każda linka jest przymocowana do innej, 

 oddzielnej części ciała marionetki  

i przy ruchu krzyżaka są one poruszane. 

 

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


                                                     

 

W 

przeciwieństwie 

do pacynki  

– lalki zakładanej 

na dłoń 

 – marionetka 

może 

przedstawiać całą 

postać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukiełka 

to lalka teatralna umieszczona na kiju, 

poruszana przez aktora ukrytego  

za parawanem. 

 

 

 

 

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


■   Teatr kukiełkowy (kukiełek), lalkowy (lalek) to widowisko, w którym zamiast  

      aktorów występują lalki poruszane ręcznie lub mechanicznie. 

 

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/teatr-kukielkowy-kukielek-lalkowy-lalek;2529003.html


W teatrze znajdują się: 

 

■    Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jestem aktorem”. 

Dzieci naśladują ruchy, miny, gesty różnych postaci, z którymi możemy spotkać  

      się na przedstawieniach teatralnych. 

■    Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej – „Teatr”.  

Teatr to miejsce jest niezwykłe, 

zaczarowana każda chwila, 

kurtyna w górę się unosi 

i przedstawienie rozpoczyna. 

Na scenie dzieją się historie 

wesołe, smutne, zagadkowe, 

można do kraju baśni trafić 

i poznać światy całkiem nowe. 

Można się wzruszyć, rozweselić, 

nauczyć wielu mądrych rzeczy, 

uważnie patrzeć, pilnie słuchać, 

ciekawym być i bardzo grzecznym. 

Rozmowa na temat wiersza. 

-Jakim miejscem jest teatr? 

-Co dzieje się na scenie? 

-Co nam daje teatr? 

-Jak należy zachowywać się w teatrze? 

 



Proszę pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu  

zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                   

■    „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności. 

Bardzo proszę podejmujcie w domu próby samodzielnego ubierania się, czy to rano 

po przebudzeniu, wychodząc na podwórko, czy wieczorem przed spoczynkiem. 

■   „Tancerka” – proszę otocz pętelką odpowiedni cień tancerki. 

 



■   „Teatr” – kolorowanie kredkami. 

 



■   „Paluszkowe zwierzątka” – wystarczy wyciąć zwierzątka i skleić na dole. 

 



■   Po wydrukowaniu pokoloruj obrazki, wytnij, sklej tak żeby trzymało się na  

      twoim palcu. 

 



■   Piesek do wycinania i składania.

 

 



■   Zwierzątka do wycinania.  

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 


