
TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Z kulturą za pan brat. 

Temat dnia: W teatrze.  

14.04.2021r.  

Dzień dobry Tygryski! 

1. „W teatrze” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat teatru. 

W wygodnym fotelu siedzę w teatrze, 
przed siebie na scenę wciąż patrzę, i 
patrzę… 

Wtem gasną światła w wielkiej sali, 
wszyscy rozmawiad 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 słychad w dali trąby i dzwony, 
poddani składają niskie ukłony. 
Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi, 
a obok niego koo płowy stoi. 
Lecz koo 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 wytrzed 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! 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące utworu: 
W jakie miejsce przeniósł nas wiersz? 
Po co chodzi się do teatru? 
Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o którym opowiadał wiersz? 
Co możemy zobaczyd i znaleźd w teatrze? 

2. „Kurtyna do góry, kurtyna w dół” – zabawa ruchowa 

Dziecko spaceruje po pokoju, w ręku trzyma apaszkę, w tle leci spokojna muzyka. Gdy 
rodzic mówi „kurtyna w dół” – dziecko trzyma chusteczkę za rogi, wyciąga ręce do 
góry i unosi się na palce, następnie powoli kuca. Gdy rodzic mówi „kurtyna w górę” – 
Dziecko wspina się na place z rękami wyciągniętymi do góry. 

3. „Karta pracy – maski” - Kolorowanie drugiej połowy maski tak, aby wyglądała jak 
pierwsza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wyjście do ogrodu przedszkolnego. 
– „Naturalne przedmioty rekwizytami teatralnymi” – zabawa twórcza. Dzieci szukają w 
ogrodzie dowolnego materiału przyrodniczego, np. kamieni, patyków, liści, i zastanawiają się, 
w co można je zamienid, aby stały się rekwizytami w dowolnym przedstawieniu teatralnym, 
np. patyk można zamienid w laleczkę, długopis, różdżkę, miecz itp. 



TIME FOR ENGLISH 
 

Temat: It’s a spring.  
 

Hello everyone! 
 

1. Zaśpiewaj razem z rodzicem naszą powitalną piosenkę: „Hello”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  

2. Ułóż na dywanie wydrukowane już wcześniej karty obrazkowe związane z wiosną, 

jeśli jeszcze nie zdążyłeś wydrukowad to znajdziesz je w poniższym linku: 

https://drive.google.com/drive/folders/14oqx_XUPVD7YChEzuPBRLuO8BVQf1mOy 

i razem z mamą bądź tatą powtórz znaczenia obrazków. 

3. Spring hunt - rodzicu ukryj karty obrazkowe, zadaniem dziecka jest odnalezienie 

wszystkich obrazków, podpowiedzi Twoje to ciepło/zimno (hot, warm, cold) oraz 

kolor rzeczy, przy których można je znaleźd. Gdy dziecko znajdzie poszczególne karty 

mówi głośno co na nim się znajduje. 

4. “Spring is here” - It’s time to dance. Listen, sing and move. (Czas zataoczyd. Słuchaj, 

śpiewaj i poruszaj się.)  

https://www.youtube.com/watch?v=oSIlC3uWdRE 

5. „Butterfly” – wyklej plasteliną motyla 
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