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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE! 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Z KULTURĄ  ZA PAN BRAT 

TEMAT: W TEATRZE 

CELE OGÓLNE: 

 kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury,  

w tym kultury osobistej;  

 poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, 

kostiumy, 

 rozwijanie słownika czynnego;  

 nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych  

w życiu codziennym; 

 

I. MODLITWA- ZDROWAŚ MARYJO 

II. EDUMUZ- DZIEŃDOBEREK 

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

 

III. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie sobie wyobrazić o jakim 

teraz miejscu mówię: 

„Siedzę cichutko obok taty, w miękkim fotelu, w ósmym rzędzie, 

czekam by zgasły roje świateł i myślę fajnie będzie; 

Już ciemno, ściskam dłonie w pięści. Wolno rozsuwa się 

kurtyna...,widzę zamczysko, księżyc w pełni...tutaj bajka się 

zaczyna. 

Wszystko się potem dobrze kończy, oklaski to najlepszy dowód.  

A ja już sobie postanawiam do tego miejsca wrócić znowu.” 
 

/Wojciech Próchniewicz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HeXHBEaimuE
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 Co to za miejsce? Kto się domyśla? 

 
 

 Co niezwykłego dzieje się w teatrze? Po co jest teatr? 

 Właściwie dlaczego ludzie chodzą do teatru? 

 Czy ktoś z Was był w teatrze? Jaki to był teatr? 

 Jak należy zachować się w teatrze? 

 Spróbujcie nazwać niektóre z nich (teatr lalkowy, pantomimy, 

cieni...) 

 Jak uważacie, do jakiego teatru dzieci lubią chodzić 

najbardziej? 

Chcę, abyśmy sobie dzisiaj porozmawiali o teatrze. Aby to ułatwić 

proponuję plansze związane z teatrem. 
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CO JEST W TEATRZE NAJWAŻNIEJSZE? 

Widzicie sami, jak dużo rzeczy jest ważnych. 

Aby powstało przedstawienie potrzebne więc są: scena, aktorzy, 

ludzie, kukiełki, pacynki..., scenografia, kostiumy, muzyka i wreszcie 

ktoś, kto tym wszystkim pokieruje. 

• Kto z was wie, jak nazywa się ktoś, kto czuwa nad całością 

przedstawienia teatralnego? 

Tak, to pan reżyser. On również jest bardzo ważny. 

• Powiedzcie dlaczego do przedstawienia wykonuje się dekorację? 

Z czego można ją wykonać? 

• Czy wiecie jak nazywa się ktoś, kto wymyśla dekorację do 

przedstawienia? 

To pan(i) scenograf. 

• A ten kto występuje na tej pięknie udekorowanej scenie to ... 

aktor! 

• Jak myślicie, czy trudno być aktorem? 

• Jak to się dzieje, że aktor jest raz np. zajączkiem, a innym razem 

gra rolę królewicza? Co musi zmienić? Co mu pomaga? 

Zmiana kostiumu, zmiana głosu, zmiana twarzy, sposobu poruszania 

się- może zmienić aktora w zupełnie inną postać niż ta, którą był 

poprzednio. 

 

Ciekawa jestem, czy Wy potrafilibyście choć przez chwilę 

pobyć aktorem? Spróbujecie? 
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 Zabawa ruchowo – naśladowcza „Jestem aktorem w krainie 

emocji”  

Naśladujemy zachowanie aktora na scenie: ruch całego ciała, gesty i mimika 

twarzy, sposób wypowiadania roli, posługiwania się rekwizytami, śpiew i taniec 

na podstawie opowieści ruchowej. 

Kraina emocji – opowieść ruchowa 

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. 

 

 Zabawa słowna „Intonacje”  

powtarzanie przez dziecko jednego zdania wcielając się w różne 

role (np. królewny, mówcy, krasnoludka, żołnierza, smoka itp..) – 

zwrócenie uwagi na głos i mimikę. 
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Zabawa ruchowa „Zaczarowane postacie”  

– odgrywanie roli na umówiony znak (np. nauczyciel, drwal, 

tancerz, niedźwiedź, piosenkarka) – próba wcielenia się w daną 

postać wykorzystując charakterystyczne cechy zachowania, pozę. 

 

Poznaliśmy dzisiaj dużo trudnych słów, a wszystkie one dotyczyły 

teatru, miejsca, do którego lubią chodzić i dorośli i dzieci. 

Spróbujemy sobie je przypomnieć. 

Czy ktoś z Was spróbuje odgadnąć, jaką rolę ma aktor grający 

smoka? Co on mówi? 

A co mówi król?  

 

Jeśli ktoś ma ochotę może sam wymyślać, tak jak reżyser scenę i 

narysować ją lub wykonać kukiełkę z łyżki drewnianej. 

 

POZDRAWIAM  P. ALINA 



Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                                                                             
w Białymstoku, ul. Dobra 1A 

 

21 
 

 

 



Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                                                                             
w Białymstoku, ul. Dobra 1A 

 

22 
 

 

 



Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                                                                             
w Białymstoku, ul. Dobra 1A 

 

23 
 

 


