Propozycje zabaw 13.04.2021r gr V Słowiki.
W teatrze
1. Drogie Dzieci zapraszamy dziś do teatru. Na początek wysłuchajcie piosenki pt.:
„Magiczne miejsce”.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
2. Przygotowaliśmy dla Was, krótką prezentacje na temat teatru. Dowiecie się jak
wyglądały początki teatru i czym się różnią.
3. Wysłuchajcie czytanego tekstu przez Rodziców i spróbujcie odpowiedzieć na pytania,
które znajdują się poniżej tekstu.
„Magiczne miejsce” Marek Majewski
„Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…)
Każda bajka się staje prawdziwa,
gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…)
Teatr gra. Każdy ma, czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce. (…)”

Pytania do tekstu:
- Co to jest teatr?
- Po co chodzimy do teatru?
- Co znajduje się w sali teatralnej?
- Kto pracuje w teatrze?
4. Obejrzyjcie jak powstaje spektakl teatralny.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

5. Z pomocą rodziców lub samodzielnie spróbujcie wykonać jedną z następujących prac
plastycznych:
 Teatrzyk
Potrzebne materiały:
 duży karton
 taśma klejąca
 nożyczki
 krepina
 sznurki
 bibuła
 klej
Opis wykonania:
Duży karton należy przygotować w następujący sposób. Część z rozkładanymi skrzydełkami
otwieramy i wzmacniamy taśmą i papierem, tak by pozostały otwarte. W jednej ze ścian
wycinamy odpowiedniej wielkości otwór - to będzie scena. Całość oklejamy kolorową
krepiną. Doklejamy odpowiednio dopasowane prostokąty bibułki - to będzie kurtyna, którą
można związać sznureczkami, by ładnie się prezentowała podczas przedstawienia.
Trudniejsze prace z względów bezpieczeństwa np. związane z wycinaniem otworu w kartonie
wykonuje rodzic.

 Domowy teatrzyk
Link do wykonania pracy: https://www.youtube.com/watch?v=5rUs9L_Yuuo

 Kukiełki z drewnianych łyżek
Potrzebne materiały:
 drewniana łyżka
 kolorowy papier
 kolorowy materiał
 patyczki po lodach
 druciki kreatywne
 flamastry
 klej
 nożyczki
Przedstawiamy kilka zdjęć wykonania kukiełek. Możecie sami według własnego pomysłu
wykonać. To są tylko propozycje.

6. Na koniec zapraszamy abyście obejrzeli spektakl pt.: „Kozucha Kłamczucha”
Teatrzyk Pacynka w Minitece.
Link do teatrzyku: https://www.youtube.com/watch?v=vVpVoYIjJCM

