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1. Miłe słowo. Powiedz coś miłego rodzicom.  

 

⚫ Sznurkowy wąż – zabawa ruchowa z elementem dramy. Rodzic trzyma krótki 

sznurek (ok. 20 cm). Wyobraź sobie, że jesteś tym sznurkiem. Kiedy rodzic nim 

potrząsa – dziecko się trzęsie, kiedy sznurek wypada z ręki – dziecko bezpiecznie 

upada na podłogę, kiedy rodzic podrzuca sznurek – dziecko podskakuje. 

⚫ Gimnastyka poranna.  

 

⚫ Co musi umieć aktor? – burza mózgów. 

Odpowiedz na pytania: 

✓ Jakie cechy powinien mieć dobry aktor? (dykcja, umiejętność interpretacji słów, 

wcielanie się w role, kreatywność).  

✓ Na czym polega praca aktora? 

✓ Czy łatwo zostać aktorem, dlaczego tak myślisz? 

✓ Co to znaczy, że ktoś jest dobrym aktorem? 

✓ Co to znaczy, że aktor jest gwiazdą? 

✓ Jak myślicie, w jaki sposób aktor uczy się swojej roli?  

✓ Uczy się całej czy fragmentami? Dlaczego? 

✓ Czy każdy człowiek może zostać aktorem? Dlaczego tak uważasz? 

✓ Jakie cechy charakteru powinien mieć aktor?  

✓ Jakie umiejętności? 

✓ Czy ty chcesz zostać gwiazdą filmową i dlaczego? 

✓ Jak możesz przygotowywać się do tego zawodu?  

 

⚫ W zaklętym teatrze – zabawa naśladowcza. 

Przedstaw za pomocą mimiki postacie:  

„Dzielny żołnierz”,  

„Zawstydzona dama”,  

„Zły pirat”, 

„Przerażony chłopiec”, 

„Wściekły chłopiec”.  

 



⚫ Dmuchajka - dzielnie pompujemy, dzielnie pompujemy (naśladujemy 

pompowanie) 

Balon ciszy bo tak chcemy (pokazujemy dłońmi wielki balon) 

Prawe ucho słyszy, lewe ucho słyszy (nadstawiamy prawe/lewe ucho) 

Jak w piwnicy tupią myszy (uderzamy o podłogę dłońmi). 

 

⚫ Co mogą zastąpić te przedmioty? – zabawa ruchowa rozwijająca wyobraźnie – 

dziecko porusza się w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na przerwę w grze 

rodzic pokazuje jeden przedmiot codziennego użytku, a dziecko nazywa go, 

mówi do czego naprawdę służy i wymyśla do czego mógłby zostać użyty w 

przedstawieniu teatralnym np. pokrywka – tarcza, bębenek; kawałek niebieskiego 

materiału – rzeka, staw, peleryna; guziki – pieniądze, klejnoty, kamyki; poduszka 

– chmurka, siedzenie, latająca poduszka itp. 

 

2. Teatr masek teatralnych – zabawa plastyczna. Do zajęcia potrzebne są tekturowe 

talerzyki jednorazowe, kredki pastelowe, nożyczki, klej. Wykonaj maskę według 

własnego pomysłu. Stylowi.pl 

 

 

 

 

⚫ 

Proszę, naucz się wiersza - załącznik nr 1. 

 Pokoloruj kolorowankę i przynieś ją do przedszkola - załącznik nr 2. 

( ) 

 



Załącznik nr 1 

Wiersz dla Mikołaja 

W mroźną noc grudniową, 

Wśród śnieżnej zamieci, 

Para reniferów 

Z nieba do nas leci. 

 

Ciągną piękne sanie 

W złocistym zaprzęgu, 

A w saniach Mikołaj 

I worek prezentów. 

 

Święty Mikołaju 

Na ciebie czekamy, 

Przez okno zmarznięte 

Ciągle wyglądamy. 

 

Przyjdź do nas w gościnę, 

Szczerze zapraszamy. 

Wierszyk ci powiemy, 

Piosenkę zaśpiewamy. 

 

A ty daj prezenty, 

Rózgi odrzuć w kąt, 

I życz wszystkim dzieciom 

Kolorowych Świąt. 



Załącznik nr 2  

 


