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Cześć dzieciaki! Dziś dowiecie się co nieco o teatrze 😊
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

1.

„Teatr lalek”- wiersz K. Beluch. – rodzice, przeczytajcie wiersz dziecku, a
następnie porozmawiajcie o treści wiersza.

Jest w mym mieście teatr lalek.
Co dzień spektakl daje,
by przenosić wszystkie dzieci
w wyobraźni kraje.
Lecz gdy światła już pogasną
na ogromnej scenie,
za kurtyną lalki dają
własne przedstawienie.
Wolne już od ludzkiej ręki,
co nimi porusza,
tworzą własny spektakl z baśni
zaklętych w ich duszach.
Grają śpiewem, tańcem, gestem,
słowem i milczeniem
dla Wielkiego Widza, co je
swym ożywił tchnieniem.
Przez noc całą grają lalki,
aż zmęczone zasną,
lecz się zbudzą, gdy na scenie
światła znów pogasną.
np. pytania: O jakim miejscu opowiada wiersz? Co niezwykłego dzieje się w
teatrze? Po co jest teatr?

2.

„Zatrzymujemy przedstawienie” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się
po pokoju w rytm ulubionej muzyki (piosenki). Podczas przerwy w
muzyce staje nieruchomo jak zatrzymana klatka filmu. Dobrym
pomysłem jest, aby w zabawę zaangażowała się cała rodzinka 😊

„Kukiełka z łyżki drewnianej” – propozycja pracy plastycznej.
Rodzic daje dziecku: jedną drewnianą łyżkę, włóczkę, kokardki, klej, piankę
kreatywną lub ścinki tkanin, folię samoprzylepną, drut kreatywny, nożyczki.
Dziecko ozdabia drewnianą łyżkę tak, aby powstała postać – dokleja włosy,
elementy twarzy, ubranie. Z drutu kreatywnego tworzy ręce.
3.

4.

Poniżej link i tekst do piosenki „Magiczne miejsce” 😊
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ

„Magiczne miejsce”
Marek Majewski
Tekst piosenki
1. Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie

dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.

2. Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

3. 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.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze...

5.

Poniżej zostawiamy adresy do ciekawych pomysłów na zabawy o
tematyce teatralnej 😊

https://dziecisawazne.pl/pomyslow-zabawe-teatr-bok/
(pomysły na zabawy w teatr)

https://www.ciuciubabka.net/2015/12/zabawy-teatralne.html

(pomysły na zabawy teatralne)

Jaskółeczki! Mamy ogromną nadzieję, że już niedługo zostaną na nowo otwarte
teatry i kina. Poproście swoich rodziców aby zabrali Was na seans filmowy i
koniecznie na spektakl teatralny do Teatru Lalek Guliwer na ulicy Różanej 16 w
Warszawie 😊 Póki co proponujemy abyście razem z rodzicami stworzyli swój
domowy teatr oraz domowe kino. Udanej zabawy!
P.S. Drogie dzieciaki i drodzy rodzice! Pamiętajcie o systematycznej pracy w
książkach, które dostaliście do domków. Ogromna prośba do rodziców, aby
tego w miarę możliwości pilnowali tego, a przy okazji będzie to na pewno miło i
produktywnie spędzony czas z pociechą. Niedługo wrócimy do przedszkola i
będzie nam wszystkim dużo łatwiej jeśli karty prac będą wykonane na bieżąco
😊
Pozdrawiamy serdecznie
Panie z grupy Jaskółek :*

