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Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 

Dziś poznamy teatr. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam do wspólnej zabawy! 

 

1. Szykujemy przedstawienie – zabawa z piosenką 

Dziecko ilustruje ruchem treść piosenki (piosenka w załączniku „Szykujemy przedstawienie) 

 

Szykujemy przedstawienie (sł. Agnieszka Dyniakowska, muz. Miłosz Konarski) 

Szykujemy przedstawienie, 

ról w tej sztuce będzie wiele. 

Chętnych pięknie zapraszamy, 

lecz zdolności ich sprawdzamy. 

 

Kto potrafi skakać wysoko, 

skakać wysoko, skakać wysoko? 

Kto potrafi skakać wysoko, 

dołączy do nas właśnie dziś. 

(dziecko skacze w miejscu) 

 

Kto potrafi śmiać się „ha, ha!” 

śmiać się „ha, ha!”, śmiać się „ha, ha!”? 

Kto potrafi śmiać się „ha, ha!”, 

dołączy do nas właśnie dziś. 

(łapie się za brzuch i głośno mówi „ha, ha”) 

 

Kto potrafi tupać najgłośniej, 

tupać najgłośniej, tupać najgłośniej? 

Kto potrafi tupać najgłośniej, 

dołączy do nas właśnie dziś. 

(głośno tupie) 

 

Kto potrafi leżeć bez ruchu, 

leżeć bez ruchu, leżeć bez ruchu? 

Kto potrafi leżeć bez ruchu, 

dołączy do nas właśnie dziś. 

(kładzie się na dywanie i odpoczywa) 

 

  



2. Witamy w teatrze – prezentacja zdjęć tematycznych. 

Dziecko przygląda się zdjęciom oraz opowiada co się na nich znajduje.  

 

  



 

 

  



 

 

  



Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytania: 

• Byłeś kiedyś w teatrze?  

• Jak nazywa się osoba, która występuje na scenie? (aktor/aktorka)  

•  Kto oprócz aktorów może występować w spektaklu? (lalki, pacynki, marionetki)  

•  Co to jest kurtyna? (element dekoracji teatralnej, tkanina, która oddziela scenę od widowni) 

• Czym są kulisy? Jak myślisz, co się tam dzieje? (miejsce za sceną; odbywa się tam 

przygotowanie aktorów i dekoracji, prace techniczne)  

• Chciałbyś występować w teatrze? 

 

3. Każdy z nas jest aktorem – rozpoznawanie i nazywani emocji 

Dziecko zapoznaje się ze zdjęciami obrazującymi różne emocje: smutek, złość, płacz, obrażanie się, 

zaskoczenie, radość, szczęście, strach. Następnie nazywa jakie emocje zostały pokazane i naśladuje 

je. 

 

 

 

  



 

  



4. Ćwiczenia aktorskie – zabawa z elementami pantomimy  

Dziecko ma za zadanie zaprezentować za pomocą ruchu następujące czynności 

• podnoszenie ciężkiej walizki,   

• skradanie się w  gęstym lesie,  

• wspinanie się na wysoką górę,  

• spacer z psem,  

• zabawa z kotem,  

• łapanie motylka na łące,  

• zbieranie grzybów w lesie,  

• ściąganie kota z drzewa,  

• głaskanie śpiącego tygrysa,  

• strzyżenie włosów,  

• rozgrywanie meczu piłki nożnej,  

• budowanie zamku na plaży. 

 

5. Prawda czy fałsz? – podsumowanie wiadomości 

Rodzic czyta dziecku zdania dotyczące pracy w  teatrze oraz kulturalnego zachowania się podczas 

spektaklu. Jeśli zdanie jest prawdziwe, przedszkolak musi szybko wstać; jeśli jest nieprawdziwe – stoi 

bez ruchu: 

 • Aby zobaczyć przedstawienie w teatrze, trzeba kupić bilet. PRAWDA  

• W teatrze można pić i jeść w trakcie przedstawienia, tak samo jak w kinie. FAŁSZ  

• Przedstawienie teatralne inaczej nazywane jest spektaklem lub sztuką. PRAWDA  

• Reżyser odpowiedzialny jest za makijaż aktorów. FAŁSZ  

• W spektaklu występują tylko aktorzy. FAŁSZ  

• Do zajęcia miejsc na widowni przywołuje wszystkich dzwonek. PRAWDA  

• Rekwizyt to osoba sprzedająca bilety w teatrze. FAŁSZ  

• Przedmioty używane w trakcie spektaklu nazywa się rekwizytami. PRAWDA  

• Rozmawianie w trakcie spektaklu jest dozwolone. FAŁSZ  

• Po zakończeniu przedstawienia zazwyczaj opuszczana jest kurtyna. PRAWDA  

• Każdy może wejść za kulisy. FAŁSZ  

• W teatrze należy wyciszyć dzwonek telefonu komórkowego. PRAWDA 

  



6. Kukiełka – zabawa twórcza. 

Dziecko przygotowuje kukiełkę według kolejnych etapów zademonstrowanych na instrukcji poniżej. 

Do gotowego ubrania dokleja ręce, nogi, głowę z włosami oraz rysuje szczegóły twarzy i  dowolnie 

ozdabia ubranie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prawdziwy teatr dla dzieci – Sierotka Marysia w Krainie Baśni 

Dziecko poznaje prawdziwy teatr poprzez oglądanie spektaklu pt: „– Sierotka Marysia w Krainie 

Baśni” 

 

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

 

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

