
14.04.2021 

 

TEMAT DNIA: W TEATRZE 

 

Cel: poznanie pojęcia „teatr” oraz etapów powstawania spektaklu, rozwijanie 

umiejętności przeliczania, stosowanie liczebników porządkowych.  

 

 

Podstawa programowa: 

OBSZAR POZNAWCZY 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka 

mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, 

wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i 

końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych 

historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki. 

15. Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych 

czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 

do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji 

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego  

OBSZAR FIZYCZNY 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, 

małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (słucham) (mówię, opowiadam) 

W teatrze 
Marlena Szeląg 

 
W wygodnym fotelu siedzę w teatrze, 

przed siebie na scenę wciąż patrzę, i patrzę… 

 

Wtem gasną światła w wielkiej sali, 

wszyscy rozmawiać zaraz przestali. 

Do góry pnie się czerwona kurtyna, 

bo właśnie spektakl się rozpoczyna. 

 

Już scenografia wprawia w zdumienie, 

do zamku przeniesie nas przedstawienie. 

 

Wtem aktor wchodzi w złotej koronie 

i siada dostojnie na wielkim tronie. 

A z nim aktorka w sukni balowej, 

odgrywa rolę mądrej królowej. 

Już słychać w dali trąby i dzwony, 

poddani składają niskie ukłony. 

Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi, 

a obok niego koń płowy stoi. 

Lecz koń ten nie jest żywą istotą, 

jest rekwizytem, ręczną robotą. 

I chociaż z drewna jest wyrzeźbiony, 

to w przedstawieniu jest ożywiony. 

 

I szybko tak mija mi czas w teatrze, 

a gdy się boję, na scenę nie patrzę! 

Kiedy się smucę lub kiedy wzruszę, 

łezki w chusteczkę wytrzeć wnet muszę. 

Są też momenty wielkiej radości, 

skąd tyle emocji w mym sercu gości? 

 

Teraz aktorzy zdejmują maski, 

chyba czekają na widzów oklaski? 

Z uśmiechem nisko nam się kłaniają, 

wielkie uznanie i brawa dostają! 

 

Czerwona kurtyna się opuściła 

i całą scenę znów zasłoniła. 

Wtem błysły światła w wielkiej sali, 

wszyscy ze swoich foteli wstali. 

I to już koniec jest przedstawienia 

– Teatrze magiczny, do zobaczenia! 

 



PYTANIA DO WIERSZA  

 

• W jakie miejsce przeniósł nas wiersz? 

• Po co chodzi się do teatru? 

• Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o którym opowiadał wiersz?  

• Jakie emocje, uczucia może w nas wzbudzić przedstawienie teatralne?  

• Kto z was był kiedyś w teatrze?  

• Czy wam się tam podobało?  

• Jeśli tak, to dlaczego? 

 

 

 

 

 (patrzę, czytam, obserwuję) 

 

Chcesz dowiedzieć się jak powstaje spektakl teatralny krok po kroku?  

Co możemy zobaczyć i znaleźć w teatrze?  

Obejrzyj krótki filmik. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

 

 

 

(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 26  

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Rysowanie po śladzie. 

Kolorowanie według podanego wzoru. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


(liczę) 

 

 
            



          POMYSŁ DO WYKORZYSTANIA W DOMU.  

W TYM TYGODNIU POMYSŁ NA DOMOWE WARSZTATY KULINARNE  

 

Warsztaty kulinarne mają wiele zalet – przede wszystkim wpływają na rozwój dziecka, które: 

• poznaje i rozróżnia owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; 
• rozwija swoją kreatywność – szczególnie dobrze widać to podczas przygotowywania 

deserów z owocami i/lub galaretką. Każda przekąska na pewno będzie nieco inna; 
• rozwija zdolności manualne – przelewa, przesypuje, miesza różne składniki ze sobą; 
• uczy się czerpania przyjemności z gotowania – zabiegani rodzice nie zawsze mają czas 

przekazać dzieciom, że wspólne spędzanie czasu w kuchni naprawdę może sprawiać 
mnóstwo frajdy; 

• uczy się planowania sobie pracy i współpracy z innymi; 
• doskonali matematykę – np. poprzez odliczanie liczby potrzebnych owoców. 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

 

KOKTAJLE – jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnych słodkości to 

zdecydowanie opcja dla Ciebie. Przygotowanie koktajlu jest dziecinnie 

proste, jeśli posiadasz specjalny dzbanek lub mikser  

z końcówką blendującą. Wystarczy zmiksować wszystkie składniki  

i w kilka chwil pyszny koktajl jest już gotowy! Dzieci je uwielbiają, a 

przygotowane wspólnie smakują jeszcze lepiej.  

Potrzebne będą: owoce (maliny, truskawki, jagody, banany itp.), woda lub 

jogurt naturalny/maślanka; opcjonalnie cukier. 

 (zdjęcie poglądowe) 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCH TO ZDROWIE- POMYSŁ NA ZABAWĘ DO WYKORZYSTANIA W DOMU 



 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

Rzucamy do celu 
 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do 

niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona 

najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety. 

POMYSŁ NA DEKOROWANIE JAJEK ☺  

1.  2.  

3.   4.  

1. Stosuje się tylko suszone skórki cebuli. Pokrój je na małe kawałki nożyczkami. 
2. Surowe jajko namocz i obłóż w drobno posiekanych skórkach cebuli. 
3. Umieść jajko w cienkiej skarpetce / gazie. Pozwól skarpetce / gazie mocno zacisnąć 
jajko, aby łuski dobrze przyległy do skorupki.  
Tak przygotowane jajka można teraz gotować na tyle długo, aby stały się twarde. 
4. Po ugotowaniu za pomocą płynnych farb lub barwników najbardziej zwyczajnych, 
rozpuszczonych w niewielkiej ilości wody i octu, nałóż na jajka różne kolory.  

Na koniec, gdy są pomalowane i lekko wyschnięte, zdejmij skarpetę. W razie potrzeby umyj 
jajko tak, aby przyklejone łuski cebuli się odkleiły, efekt marmuru się nie zmienia. 

 


