
16. 04.2021 

 

TEMAT DNIA: ZABAWY W TEATR 

Cel: Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych, doskonalenie umiejętności 

wykonywania pracy plastycznej zgodnie z instrukcją, budowanie wiary we własne 

siły, 

 

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. 

6. Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty 

językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom. 

8. Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone 

znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na 

gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, 

przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku 

graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce 

papieru 

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) 

 

 

 

Rozwiąż zagadki ilustracje na dole ułatwią Ci zadanie 
 

Wielki, piękny gmach, 

w nim są sztuki grane, 

raz na jakiś czas 

pójść tam jest wskazane. 

 

------------------------------------------------------------- 

Gdy unosi się w górę, 

aktorzy się zjawiają, 

 gdy na dół opada 

  -  w pas się nam kłaniają. 

 

------------------------------------------------------------- 

Choć to nie rolnik, 

lecz role ma. 

Często w teatrze 

lub w filmie gra. 

 

   
TEATR                                                        KURTYNA                                                  AKTOR 

 

 



 

(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 27  

Ćwiczenie motoryki małej 

Układanie historyjki obrazkowej 

 

 

 

(koloruję, rysuję, szkicuję) (tworzę, wycinam) 

 

WYKONAJ ZADANIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ 

CZY WIESZ, ŻE.... 

Kukiełka - to lalka teatralna poruszana od dołu przez ukrytego za parawanem animatora. Osadzona jest na kijku, 

niekiedy do rąk i nóg przytwierdzone są druty umożliwiające poruszanie nimi. Kukiełka była bardzo popularna w 

polskich teatrach lalkowych. Zwana jest także lalką szopkową. Spróbuj zrobić własną kukiełkę! 

 

KUKIEŁKA Z DRWNIANEJ KUCHENNEJ ŁYŻKI:  

Potrzebujesz: 

• drewnianej łyżki kuchennej 

• kawałka włóczki 

• kleju 

• dwóch kawałków materiału 

• drucika 

• drucika kreatywnego (opcjonalnie) 

• kolorowego mazaka 

• nożyczek 

• igły i nitki (opcjonalnie) 

• kolorowych piórek lub tasiemek do ozdobienia kukiełki (opcjonalnie) 



                            
Przygotuj: drewnianą łyżkę, wycięte z papieru Przyklej fryzurę oraz oczy do łyżki. 

lub gotowe oczy naszej kukiełki, oraz włóczkę 

na włosy. 

 

                                 
Przygotuj rączkę kukiełki.    

Do metalowego drucika 

przyczep rączkę wyciętą  

z papieru lub zrobioną  

z drucika kreatywnego.  

         Przymocuj do łyżki ubranie kukiełki. Możesz użyć igły i 

nitki (możesz poprosić o pomoc kogoś dorosłego) 

 

Przygotuj ubranie kukiełki. 

Zrób to z dwóch kawałków 

materiału. 

W jednym z nich wytnij 

otwór na rączkę kukiełki. 



                                      
 

Przez otwór, który wyciąłeś wcześniej włóż rękę kukiełki 

i zszyj lub sklej dokładnie materiał żeby rączka się nie 

wysuwała. 

 

GOTOWE ☺  
 

 
 

 

 

 



 

          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) 

 

 

 

 

 

 

DESERY JOGURTOWE – idea tego typu deserów jest rewelacyjnie 
prosta. Wystarczy jogurt naturalny lub grecki i kilka innych składników, 
aby stworzyć naprawdę obłędny w smaku deser. Mając pod ręką 
podstawowe składniki możecie wspólnie wyczarować nawet tiramisu. 
Wadą jogurtowych deserów jest jednak konieczność oczekiwania – 
zwłaszcza, gdy wykorzystujesz galaretki. 

Potrzebne będą: owoce (do wyboru), galaretka, ciasteczka (opcjonalnie 
musli), kubeczki na desery; opcjonalnie: czekolada, nutella, kakao, posypki do 
dekoracji. 

Sposób wykonania: na dnie kubka/szklanki umieść pokruszone ciastka, 
herbatniki lub płatki śniadaniowe; przykryj je warstwą jogurtu (do którego 
można dodać nieco cukru pudru). Schłódź w lodówce. Przykryj owocami, 
stratą czekoladą/posypkami lub zalej tężejącą galaretką. Poczekaj, aż 
galaretka zastygnie. 

 

 



 


