Środa 14.04.2021
Koliberki tematem dzisiejszych zajęć będzie teatr 😊

1. Zanim zaczniemy „rozmawiać” o teatrze na początek trochę się poruszamy 😊
Koliberki poproście rodziców o włączenie „Muzycznej gimnastyki” i postępujcie wg
instrukcji 😊
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2. Kochani przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu o teatrze 😊
Koliberki czy spotkaliście się już ze słowem „teatr”? A może ktoś Was był
kiedyś w teatrze? Czy wiecie co oznacza słowo „teatr”? Po co chodzimy do
teatru? Kto występuje w teatrze? Dużo pytań, prawda? 😊
Obejrzycie proszę film edukacyjny o teatrze 😊
https://www.youtube.com/watch?v=EzCWzeIYJZY
Koliberki wiecie już co to jest teatr. Wiemy już, że do teatru chodzimy obejrzeć
spektakl, przedstawienie lub sztukę. Każdy z tych słów jest poprawne i znaczy to
samo 😊 Kochani pamiętajcie, że w teatrze oglądamy sztukę na żywo. W filmie
pojawiło się kilka trudnych słów 😊
Koliberki zapamiętajcie:
 Kurtyna – ruchoma zasłona, która jest elementem dekoracji teatralnej,
oddziela scenę od widowni.
 Scenografia – wszystkie dekoracje występujące w przedstawieniu.
 Scenograf – osoba, która projektuje dekoracje do przedstawienia, odpowiada
także za oświetlenie, kostiumy oraz rekwizyty obecne w sztuce.
 Reżyser – osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie sztuki w teatrze.
 Sufler – osoba, która podpowiada aktorom ich rolę, jest obecna podczas
trwania całego przedstawienia, nie jest widoczna dla nas, czyli widzów.
 Choreograf – przygotowuje układy taneczne
 Kompozytor – przygotowuję muzykę do sztuki
 Garderoba – miejsce, w którym przechowywane są kostiumy, w których
aktorzy występują na scenie.
 Afisz – plakat informujący o sztuce, na którym znajdują się wszystkie
informacje dotyczące sztuki m.in. tytuł sztuki

Kochani, czy zapamiętaliście jakie są rodzaje teatru?
Pamiętajcie, że możemy wybrać się do teatru, w którym występują lalki teatralne np.
pacynki, marionetki, jawajki, kukły.
3. Podsumowanie wiadomości
Kochani, poznaliśmy dwa miejsca: kino i teatr. Podsumujmy zdobyte wiadomości.









Kto występuje w teatrze?
Kto występuje w filmie?
Gdzie znajduje się duży ekran?
Gdzie możemy obejrzeć film?
Gdzie możemy obejrzeć przedstawienie?
Gdzie znajduje się kurtyna?
Gdzie występują aktorzy na żywo? W filmie, czy w teatrze?
Od czego zaczyna się tworzenie filmu i sztuki?

Kochani pamiętajcie, że aktorzy, reżyser, scenarzysta, scenograf, kompozytor są
osobami obecnymi zarówno w teatrze jak również przy produkcji filmu.

4. Kochani obejrzyjcie teraz film edukacyjny „Jak powstaje spektakl teatralny”?
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

5. Koliberki wiemy już dużo o teatrze, nie wiemy jeszcze jak należy zachować się
w teatrze. Czy tak samo jak w kinie? Czy może troszkę inaczej? Obejrzyjmy
krótki film na temat zasad zachowania się w teatrze 😊
https://www.youtube.com/watch?v=QHTtT67iSIs

6. Teraz zapraszamy Was do obejrzenia przedstawienia pt. „Trzy świnki”.
https://www.youtube.com/watch?v=XjXT-44q4eQ

