
Piątek – 16. 04. 2021r. 
Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

Lubimy teatr, operę i balet 

1. Przyleciała pszczoła - bzycząca gimnastyka buzi i języka   

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUWz8b1KKM 

 

2. Pszczółka śpi w ogrodzie – zabawa ruchowa przy znanej piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=XUj6oA0nqNY 

 

3. Zabawy ruchowe w domu  

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

 

4. Kto może zagrać w teatrze, czyli rodzaje teatru – rozmowa kierowana 

z wykorzystaniem ilustracji 

 kukiełka                             pacynka 

 

 marionetka                  łyżka 

  

Rodzic pyta dziecko: Co to za przedmioty?  

Dziecko podają nazwy przedstawionych rekwizytów. Czy mogą one zagrać w 

teatrze?  

Dziecko wyraża swoją opinię. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUWz8b1KKM
https://www.youtube.com/watch?v=XUj6oA0nqNY
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c


Można zwrócić uwagę, że łyżka też może zagrać w teatrze, jeżeli ożywi ją aktor.  

 

Są różne teatry, np.: 

 

               
 

 – Teatr tradycyjny – grają w nim aktorzy, mogą być ubrani w rożne stroje, 

czasami dziwne i śmieszne. 

 

          
 

– Teatr lalek - w nim grają różne lalki (marionetka, kukiełka, pacynka – aktorzy 

udzielają im swojego głosu i najczęściej są schowani). 

 

                 
       

– Teatr cieni – głównym aktorem jest w nim cień, który tworzy schowany za 

zasłoną aktor. 

 



         
 

– Teatr tańca (np. balet) – tu aktorami są tancerze, którzy podczas 

przedstawienia nie mówią ani słowa, a swoje historie opowiadają tańcem. 

 

            
 

– Opera – tu aktorami są śpiewacy. 

 

Osoby , które przyszły do teatru, czy oglądają balet powinny się odpowiednio 

ubrać i grzecznie zachowywać w trakcie przedstawienia. Kulturalne zachowanie 

umożliwia zrozumienie tego co jest przedstawiane na scenie, oznacza szacunek 

do aktorów i ludzi siedzących obok jako widzowie. 

 

 

5. Marionetka i animator – zabawa ruchowa, analogiczna do zabawy w 

lustro.  

Dziecko z rodzicem lub z rodzeństwem jest ustawione w parach. Jedno dziecko-

marionetka leży, drugie (rodzic, rodzeństwo)-animator stoi nad nim w rozkroku. 

Animator ma za zadanie ożywić swoją marionetkę, tzn. gdy wyciąga rękę w 

kierunku ręki marionetki, ta unosi swoją, gdy kieruje rękę nad nogę marionetki, 

dziecko-marionetka unosi ją. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, zmieniając role 

w parze i same pary. 
 

 

 

 

 



6. Robimy kukiełki – praca plastyczno-techniczna.  

Do wykonania tej pracy potrzebna będzie drewniana łyżka. Dzieci powinny 

wykonać, zrobić z nich kukiełki. Dzieci ozdabiają łyżki w dowolny sposób, 

doklejając im oczy, rysując buzię mazakami. Z bibuły lub włóczki z pomocą 

rodzica mogą zrobić włosy.  

         
 

 

 

Wykonane kukiełki mogą posłużyć dzieciom do spontanicznych „zabaw 

w teatr”. 

 

 

 

 

7. Teatr - ćwiczenie spostrzegawczości i motoryki małej. Dzieci kolorują i 

wycinają obrazki, a następnie układają je we właściwej kolejności i 

przyklejają na kartce.  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Miłej zabawy 
 


