
W ŚWIECIE TEATRU 27.04-30.04.2020 

 

Witamy serdecznie, w tym tygodniu zapraszamy do świata teatru.  

Miłej  zabawy ; )  

 

Zabawa paluszkowa : 

Powitanie  

Gdy się rączki spotykają,  

To od razu się witają (podanie dłoni).  

Gdy się kciuki spotykają,  

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk).  

Gdy się palce spotykają,  

To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni). 

Literatura: K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe” 

 

Zabawa ruchowo – naśladowcza Jestem postacią… 

Dzieci naśladują samodzielnie lub po pokazie, ruchy wymienionych postaci, np.: żołnierza, 

staruszka, baletnicy, raczkującego maluszka.  

Słuchanie opowiadania:  

A. Frączek ,,Jaskiniowiec”  

- Mamo, mamo, dzisiaj w przedszkolu był jaskiniowiec! Calusieńki zielony! Machał skrzydłami, 

ryczał i rozdawał cukierki! – Szymek wyrecytował jednym tchem.  -Jaskiniowiec…? – nie mogła 

uwierzyć mama. – Zielony!?    - Tak! Najprawdziwszy zielony jaskiniowiec! Grzecznie się nam 

przedstawił: na nazwisko ma Wawelski, a na imię nie uwierzysz, mamo! Na imię ma Smok! Strasznie 

dziwne to imię, prawda? I wiesz co? On mieszka w jaskini! Fajnie, prawda? Ciekawe, czy ma tam 

telewizor. I traktorek? I klocki? I…  – A skąd ten jaskiniowiec wziął się w waszym przedszkolu? – 

chciała wiedzieć mama.  – Jak to skąd? Pani dyrektor go zaprosiła! – Szymek miał na wszystko 

gotową odpowiedź. – Najpierw, biedak, trochę chyba się nas bał, ukrył się w sali do rytmiki za taką 

wielką zasłoną i nie chciał wyjść. Dopiero kiedy wszyscy usiedliśmy na materacach z nogami 

splecionymi na kokardkę, a buziami zamkniętymi na kluczyki, i gdy na sali zrobiło się całkiem cicho, 

jaskiniowiec wysunął zza zasłony swój zielony nochal. Obejrzał nas sobie dokładnie i stwierdził 

chyba, że nie wyglądamy groźnie, bo przestał się bać i wyszedł zza zasłonki. Mamusiu, mówię ci, jaki 

on był olbrzymi! Taki olbrzymi, że gdyby zechciał, to nawet barana mógłby połknąć jednym 

kłapnięciem. Ale nie zechciał, na szczęście! A wiesz, co ten jaskiniowiec jada najchętniej? Krówki! 

Nie, no przecież nie te łaciate! Jaskiniowiec pożera mleczne krówki, takie w kolorowych papierkach. I 

papierki też pożera. Mamusiu, mówię ci, jak on głośno ryczał! A jak już skończył ryczeć, to wszyscy 



bili mu brawo. Jaskiniowiec chyba bardzo lubi oklaski, bo nisko się nam kłaniał i rozdawał cukierki. 

Krówki, oczywiście. Trochę się bałem tych jaskiniowych cukierków, ale Jacek migiem zjadł swoją 

porcję i nic mu się nie stało, więc ja też się odważyłem. Mniam, cukierki były pycha!!! Jak myślisz, 

mamo, to chyba wielka frajda być takim jaskiniowcem?  A pani dyrektor obiecała, że niedługo znów 

przyjedzie do nas teatrzyk!  

Rozmowa na temat opowiadania:  

- Kim był jaskiniowiec? 

- Co robił ?  

- Jak się nazywał?  

Proszę wyjaśnić że jaskiniowiec to aktor przebrany za smoka wawelskiego.  

 

 

Praca plastyczna – kukiełka z butelki i kolorowego papieru.  

https://www.youtube.com/watch?v=0arp32Xlnrc 

 

 Piosenka :  

https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ 

 

Karty pracy:  

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Baletnica.jpg  

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/RysujPoSladzie.jpg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0arp32Xlnrc
https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Baletnica.jpg
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/RysujPoSladzie.jpg


 

Na obrazkach policz postacie teatralne i  zaznacz odpowiednią cyfrę. 

 

Mini teatrzyk cieni ,,Calineczka”  

https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk


JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs osłuchanie się z piosenką na powitanie 

Hello song 

https://englishplaybox.pl/  LEKCJE CYFROWE- POZIOM I/ Rozdział I Poznajemy kolory- 

utrwalanie kolorów 

https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE utrwalanie słownictwa- części ciała- przy 

piosence Clap your hands 

Dodatkowo (dla chętnych)  :  

Układanie sylwety krasnala z obrazka pociętego na cztery części- ćwiczenia analizy i 

syntezy wzrokowej. Obrazek krasnala w załącznik 1.  

 

Pozdrawiamy serdecznie  

Wychowawczynie : ) 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://englishplaybox.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE

