
Temat tygodnia: W świecie teatru. 

 

1.Rozmowa na temat: Co to jest teatr? – odwołanie się do wiadomości oraz przeżyć                         

i doświadczeń dzieci. 

- Czy teatr to budynek? 

- Co jest potrzebne, aby stworzyć teatr? 

- Czy w teatrze występują tylko ludzie? 

- Jak nazywa się teatr w którym występują lalki? 

 

2.Czytanie tekstu. Wyjaśnianie znaczenia wyrazów. Kończenie rysowania maski. 

Kolorowanie jej (karta pracy Czytam, piszę, liczę). 

 

3.Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 Oglądanie hulajnogi. Rozmowa na temat jej wyglądu. Pokaz jazdy na niej. 

- Dzięki czemu hulajnoga się porusza? 

- Od czego zależy szybkość jej poruszania? 

-  Dlaczego ma taką nazwę? 

-  Czym możemy się poruszać po podwórku? 

 Analiza i synteza słuchowa słowa hulajnoga. 

-  Dzielenie słowa hulajnoga na sylaby i na głoski. 

-  Co słyszycie na początku słowa hulajnoga? 

 Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską h ( hak, hamak, 

homar…), mających ją w środku ( echo, marchewka, rachunek…) oraz na końcu 

 ( dach, ruch, groch…). 

- Z ilu głosek składa się słowo hulajnoga? 



 

Budowanie schematu słowa hulajnoga.  

 

 Określanie rodzaju głoski h. Wypowiadanie długo hhhyyyyyyyy………( Jest to spółgłoska, 

słychać yyyyy….. na końcu) 

Zapoznanie literą h, H  -małą i wielką, drukowaną i pisaną 

Ułożenie z liter wyrazu hulajnoga. 

Ułożenie z kolorowych fiszek wyrazu hulajnoga.   

Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską h (Hania, Helenka, 

Hubert…).,…)    

 Budowanie modelu słowa Hubert. 

 

 

Dzielenie imienia na sylaby i na głoski, układanie schematu, układanie kolorowych fiszek. 

 Utrwalanie litery h (karta pracy).  

 Poznawanie zjawiska powstawania cienia. 

4.Poznawanie zjawiska powstawania cienia. 

- Co to jest cień? 

- Czy cień zawsze jest widoczny? Kiedy go nie widzimy? 

- Co jest potrzebne do tego, żeby powstał cień? 

Światło ( sztuczne czy naturalne) rozchodzi się po liniach prostych zwanych promieniami. 

Czasem te promienie napotykają po swojej drodze różne przeszkody i wtedy tworzy się 

cień. 

 Ćwiczenia z lampką kieszonkową- obserwowanie powstawania cienia. 

Wieczorem należy pobawić się z dzieckiem umieszczając zabawki z różnych stron lampki  

( z boku, z przodu i z tyłu). 

- Która zabawka daje cień? Dlaczego? 

 

Cień powstaje tylko wtedy , gdy światło pada na dany przedmiot . Cień widoczny jest na 

ekranie, na który pada światło. Światło daje promienie, które biegną w postaci linii 

prostych. Jeżeli na drodze tych promieni jest przeszkoda, której nie mogą ominąć, to w 

miejscu, do którego nie dotrą tworzy się cień.  

 

5.Zabawy z cieniem. Dzieci same bawią się w cienie, umieszczają różne przedmioty przed 

lampką i poruszają nimi. Obserwują jak zmienia się wielkość cienia. 

 

6.Numerowanie kolejnych obrazków znanej baśni według kolejności zdarzeń. Opowiadanie 

baśni. Czytanie wyrazów utworzonych z sylab. Pisanie liter h, H (karta pracy Czytam, piszę, 

liczę).  

 Określanie, do wystawienia jakiej baśni przygotowane są sylwety, których cienie są 

przedstawione na rysunkach. Czytanie i ilustrowanie tych fragmentów baśni, o których jest 

mowa w tekście (karta pracy). 

7. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Bardzo ważna rola (książka).  



Starszaki coraz częściej myślały o szkole. Powoli wyrastały z przedszkola , tak jak się wyrasta 

z przyciasnych butów czy kusego ubranka. Wyobrażały sobie, jak będzie w nowym miejscu. –

Jesteśmy prawie uczniami – powiedziała Zosia. – Zanim pożegnamy przedszkole, może warto 

pokazać młodszym kolegom, czego nauczyliśmy się tutaj. I starszaki w porozumieniu z panią 

postanowiły przygotować teatrzyk. Dzieci przez wiele dni uczyły się swoich ról. Recytowały 

wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły różne tańce. Po kilku próbach starszaki znały swoje 

role na pamięć. Na scenie czuły się pewnie,    

 

 



 



 

 

 Porównywanie liczby kukiełek po lewej i po prawej stronie karty. Naklejanie w kwadratach 

odpowiednich cyfr i znaków (karta pracy). 

  Oglądanie zdjęć. Określanie, czym różnią się teatrzyki. Czytanie wyrazów umieszczonych 

na czarodziejskim lusterku. Mówienie, z jakimi baśniami się kojarzą. Ozdabianie lusterka 

według własnego pomysłu (karta pracy). 

8.Ćwiczenia dykcyjne. 

Powtarzanie zdań: 

Król Karol kupił królewnie Karolinie korale. 

Gdzie mieszka Śnieżka? 

Szasza szedł suchą szosą. 

Stół z powyłamywanymi nogami. 

W smoczej jamie syczy smok. 

9.Piosenka Magiczne miejsce https://youtu.be/JitEZdvs0aQ 

10.Zabawy ruchowe  przy rymowance: 

 

Wielki smok szedł do przodu kroki trzy, 

zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły. 

skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe, 

latał w koło, by pogubić myśli złe. 

W chłodnej wodzie pływał żabką też, 

na czworakach chodził tak, jak jeż. 

Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek spał. 

kolorowe sny całą nockę miał. 

 

11.Tworzenie obrazu skomponowanego z naklejonych na płaszczyznę fragmentów tkanin i 

papieru kolorowego( różny materiał )  – W krainie smoków. 

 

Ćwiczenia z lampką.Czytanie tekstów zadań. Rozwiązywanie ich i ilustrowanie (karta pracy), 

 

Kolorowanie wystających fragmentów trójkątów na właściwe kolory. Czytanie zdań, 

skreślanie obrazków niezgodnych z ich treścią. Kończenie rysowania szlaczków (karta pracy). 

 

12.Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów. 

 

 

 Układanie schematów i modeli nazw obrazków. 

  Rysowanie po prawej stronie karty takich samych wzorów, jakie są po jej lewej stronie 

(karta pracy). 

 

13.Ilustracja ruchowa rymowanki Wielki smok.  

Jestem smok, dobry smok, 

W prawo krok, w lewo krok, 

Hop, hop, hop. 

Jestem smok, zły smok, 

Hop ,hop, hop,  

W prawo krok, w lewo krok.  

Hop, hop, hop. 

 



14.Słuchanie wiersza M. Strękowskie j- Zaremby  

 

Gdy siedzę na widowni 

 i gasną światła w teatrze,  

kurtyna idzie w górę,  

wstrzymuję oddech i patrzę. 

 

Nagle wszystko ożywa:  

Śpiewają drzewa z papieru, 

Drewniany słowik fruwa, 

Kot butach zmierza do celu. 

 

Przeżywam ich przygody, 

Niezwykłe – aż nie do wiary. 

 Teatr to takie miejsce, 

 w którym możliwe są czary. 

 

Kiedy jestem już w domu, 

Wycinam tygrysa w paski 

I gram dla mamy, 

I czekam na oklaski. 

 

- Czy wy czujecie się podobnie w teatrze? 

- Czy w domu robicie teatr dla rodziców? 

 

15.Fiszka zdań niedokończonych: „Prawda i fałsz o bohaterach naszych książek” 

 

Pan Hilary zgubił........................ (szlafrok czy okulary) 

Śnieżka zjadła zatrute.....................(gruszkę czy jabłko) 

Chatka, do której dotarli Jaś i Małgosia była zrobiona z.............. (piernika czy 

pomarańczy) 

Kopciuszek zgubił na balu....................... (korale czy pantofelek) 

Śpiąca Królewna ukłuła się w palec............ (wrzecionem czy nożyczkami) 

Dziadek zasadził w ogrodzie jakie warzywo.......... (rzepkę czy kalarepkę) 

Kot założył na swoje nogi.........................(buty czy skarpety) 

W wierszu: „Na straganie” kłóciły się ze sobą...... (owoce czy warzywa) 

Kaczątko wyrosło na........ (pięknego łabędzia czy pięknego bociana) 

Gdy Pinokio kłamał, wydłużało mu się..... (ucho czy nos) 

Czerwony Kapturek zaniósł do babci...... (koszyk z jedzeniem czy koszyk z 

chusteczkami) 

16.Oglądanie wybranej baśni w teatrze dla dzieci np. teatrzyk kukiełkowy Czerwony kapturek 

https://youtu.be/zrMHsT2N9TU ,  tetrzyk Kopciuszek https://youtu.be/70Q2D-qMrZo  

Rozmowa na temat baśni oglądanej w teatrze. 

17. Ilustrowanie wybranego fragmentu oglądanej baśni.  

 

 Proponujemy  wspólną zabawę ruchową  z gazetami https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk  

  Papierkowa koszykówka „Papierowe kule” , zabawa ruchowa z elementami rzutu  

i celowania – gniecenie gazet w kulki, rozwijanie i ponowne gniecenie, celowania do 

kosza. 

https://youtu.be/zrMHsT2N9TU
https://youtu.be/70Q2D-qMrZo
https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk


 „Wielkoludy i krasnale” , zabawa naśladująca poruszanie się wielkoludów- 

stawiamy wielkie kroki, zaś krasnoludki poruszają się drobnymi i szybkimi 

kroczkami. 


