
Propozycje zajęć dla pięciolatków                                                                      

w miesiącu maju (18 – 22)  

                    Teatr  

 

1. Poniedziałek – pacynka ,jawajka, marionetka ikukiełka 

Karta pracy, cz. 4, s. 11. 

Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Teatr.  

1. Karta pracy, cz. 4, s. 12.  

Dzielenie na głoski nazw zdjęć: korona, scena, aktor, maska.  

Z czym są związane te nazwy?  

 Kończenie rysowania koron.  

 

* Słuchanie wiersza.  

 

Teatr to miejsce jest niezwykłe 

zaczarowana każda chwila 

zurtyna w górę się unosi 

i przedstawienie rozpoczyna 

 

Na scenie dzieją się historie 

wesołe smutne zagadkowe 

można do kraju baśni trafić 

i poznać światy całkiem nowe 

 

Można się wzruszyć rozweselić 

nauczyć wielu mądrych rzeczy 

uważnie patrzeć pilnie słuchać 

ciekawym być i bardzo grzecznym



* Rozmowa na temat wiersza.  

Jakim miejscem jest teatr?  

Co dzieje się na scenie?  

Co nam daje teatr?  

Jak należy zachowywać się w teatrze?  

 

* Ćwiczenia w książce, s. 74.  

Oglądanie obrazków przedstawiających różne lalki teatralne. Słuchanie 

nazw lalek i ich powtarzanie.  

Odpowiadanie na pytania:  

Ile jest pacynek, ile jawajek, kukiełek i marionetek?  

Których lalek jest najwięcej? Których lalek jest najmniej?  

Ile jest razem marionetek i jawajek?  

Ile jest razem kukiełek i marionetek?  

 

*Papieroplastyka - wykonanie maski z papierowego talerza. 
 

Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.  

 Spód papierowego talerza malujemy farbami według własnego uznania. 

Twarz może być zabawna lub groźna, mieć długie zęby lub gęstą brodę. 

Chińczykowi narysujemy skośne oczy, a prosiaczkowi – różowy ryjek. 

Jeżeli chcemy namalować księżniczkę, nie możemy zapomnieć o 

koronie, a pirat koniecznie musi mieć czarną przepaskę na oko.  Po 

wyschnięciu maski wycinamy otwory na oczy, nos i, ewentualnie, usta. 

Po bokach, blisko brzegu maski, otwory na gumkę lub tasiemkę 

Karta pracy, cz. 4, s. 13. 
 

2. Wtorek -  jesteśmy w teatrze 

 

Karta pracy, cz. 4, s. 14.  

 

* Ćwiczenia w książce, s. 75.  

Oglądanie zdjęcia przedstawiającego dzieci występujące na scenie.  

 Odpowiadanie na pytania:  

– Gdzie występują aktorzy?  

– Kto w teatrze przygotowuje dekoracje zwane scenografią?  

Gdzie siedzą widzowie?  

Co muszą mieć widzowie, żeby mogli wejść na widownię?  



Gdzie kupują bilety?  

 

– Jak powinniście zachowywać się w teatrze?  

– Za jakie postacie są przebrane dzieci?  

Propozycje do wspólnego oglądania 

*Lekcja teatralna  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003 

*Teatrzyk  

https://m.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A 

 

*Teatr kukiełkowy 

https://m.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk 

 

**Inne spojrzenie na teatr warto zajrzeć 

https://m.youtube.com/watch?feature=emb_rel_end&v=lCcB3xxrBNA 

 

3. Środa - Kto jest wyższy? Kto jest niższy? 

*Porównywanie wzrostu – Kto jest wyższy? Kto jest niższy?  

Kto na ogół jest wyższy – król czy królowa?  

Czy Calineczka była wysoka?  

– Pokaż jaki/ka jesteś wysoki/ka. (Dz prostuje się i staje na palcach).  

– Pokaż  jaki/ka jesteś niski/ka. (Dz w przysiadzie, opuszcza 

głowę)Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 22. 

Karta pracy, cz. 4, s. 15.  

Z prawej strony, z lewej strony – ćwiczenia rozwijające orientację 

przestrzenną.  

* Zabawa woreczkami.  

Dz. dostaje przedmiot który może zastąpić woreczek. Rzuca go względem 

siebie według poleceń  Np.  

Rzuć go za siebie.  

Rzuć go przed siebie.  

Rzuć go po swojej lewej stronie.  

Rzuć go po swojej prawej stronie.  

 

* Zabawa połączona z maszerowaniem.  

Dz. maszeruje  i wykonuje polecenia, pokazuje odpowiednią nogę według 

słów rymowanki.  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003
https://m.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A
https://m.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk


Hej, idziemy naprzód żwawo  

nóżką lewą, nóżką prawą.  

Hej, maszerujemy drogą  

prawą nogą, lewą nogą. 

I klaszczemy wciąż rękami  

nad głowami, nad głowami.  

Potem z lewej, z prawej strony,  

no i podskok. Już zrobiony?            Wiersz do nauki 

Karta pracy, cz. 4, s. 17.  

 

1. Czwartek – dziwna chatka 

* Rozwiązywanie zagadek.  

Chociaż kłopoty z wilkiem miała,  

wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek)  

Jak się nazywa taki budynek,  

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? (teatr)  

Jaka to dziewczynka pracowita była,  

a na wielkim balu bucik zostawiła? (Kopciuszek)  

Choć nie są żywe, widzowie im brawa biją,  

występują w teatrze, chętnie na nie popatrzę. (kukiełki)  

 Karta pracy, cz. 4, s. 16.  

Rysowanie po śladach rysunków, bez odrywania kredki od kartki.  

 

  

*Wykonanie ilustracji do wiersza Doroty Gellner Śmieszny zamek.  

 Wypowiedzi dz. na temat Jak wygląda zamek?  

Dz. podaje propozycje wyglądu zamku.  

Określa, kto w takim zamku mieszkał.  

 

*Słuchanie wiersza. 

W ciemnym kącie pełnym kurzu 

śmieszny zamek jest na wzgórzu 

Wszyscy, którzy w nim mieszkali 

dawno gdzieś pouciekali 

Więc na starej wisi bramie  

ogłoszenie w złotej ramie 



ZATRUDNIMY: 

1 . Tłum rycerzy 

2 . Smoka , który zęby szczerzy 

3 . Pazia  

4 . Króla 

5 . I królową 

 

* Rozmowa na temat wiersza.  

Gdzie był zamek?  

Czy ktoś w nim mieszkał?  

Jak mógł wyglądać taki opuszczony, śmieszny zamek?  

Co znajdowało się na bramie?  

https://soundcloud.com/user-956760406/13-dziwna-chatka-s-a-wac-awski 

*Zabawa przy piosence Dziwna chatka. 
Stała w lesie dziwna chatka,        przez chwilę stoją na jednej nodze,  

niezwykle bajkowa,                 rozkładają ręce na boki, wykonują palcem  

bo nie była murowana,         wskazującym gest przeczenia,  

tylko piernikowa.                  głaszczą się po brzuchu,  

                                         opierają ręce na biodrach,  

Ref.:  

Daszek z marcepanu,            wykonują rytmiczne półobroty,  

a ściany z cukierków,  

komin z czekolady,  

a okna z wafelków.  

II zwrotka  

Kto w tym domku może mieszkać?    przykładają dłonie do policzków,  

Chyba Baba-Jaga!                           rozkładają ręce na boki,  

Może się poczęstujemy,                     głaszczą się po brzuchu,  

ale czy wypada?                               rozkładają ręce na boki,  

Ref.: Daszek z marcepanu...             jw.  

III zwrotka  

Nagle drzwi się otworzyły,               zgiętą rękę przesuwają do siebie,  

wyszła starsza pani,                         kłaniają się,  

zamiast ciastek dała dzieciom          wyciągają ręce przed siebie,  

jogurt z malinami!                           głaszczą się po brzuchu,  

Ref.: Daszek z marcepanu...                 jw. 
 

 



5. Piątek - Teatrzyk pluszakowy  

 
 

Karta pracy cz.4 s. 18 
 
*Teatrzyk pluszakowy na podstawie utworu D. Ślepowrońskiej Smoczy 
karnawał. (można wykorzystać pacynki z teczki plastyka jeśli dz. wcześniej 
ich nie wykonało) 
 
Słuchanie utworu i inscenizowanie go pluszakami 

Król: Jestem smutny niesłychanie,  

smok, co dotąd smacznie spał,  

znów zażądał pięknych panien. 
 Chór: Tyś mu, królu, panny dał?!  

Król: Ach, wszak bestia ogniem zionie!  

Och, przeżyłem straszny szok.  

Tnie ogonem po koronie...  

Smok: Cisza! Teraz mówi smok!  

Słuchaj, królu, żadnych kantów!  

Bo nie spuszczam z ciebie oka.  

Przyślij do mnie muzykantów!  

Król: Muzykanci, marsz do smoka!  

Smok: Niechaj zagra muzyka!  

W końcu mamy nowy rok!  

Wszystkie panny do walczyka!  

Będzie z wami tańczył smok.  

Król: Nie rozumiem tego wcale.  

Nie je panien? Zwyczaj zmienia?  

Smok: Lubię bale w karnawale.  

Panny nie są do jedzenia!  

Chór: Tańczyły więc wszystkie panny  

sambę, twista, bossa novę.  

Zemdlał król, choć nie był ranny.  

Smok pięciorgiem nóg stepował.  

Każdą z pięciu głów się śmiał  

i wyborny humor miał.  

 

 



* Rozmowa na temat utworu.  

Dlaczego król był smutny?  

Czego zażądał smok?  

Ile głów miał smok?  

Co to jest karnawał?  

Co lubi smok w karnawale?  

Jak skończyła się ta historia?  

Jak inaczej można przedstawić ten utwór?  

 

*Zabawa mimiczna – Wyczarowujemy miny.  

Dz z lusterkiem siada w dowolnej pozycji na dywanie. R. za 

pomocą różdżki zaczarowuje dz, wypowiadając czarodziejskie 

zaklęcia. Np.  

Czary-mary, jesteś smutna  

Czary-mary, chce ci się śmiać.  

Dz. pokazuje na  buzi wyczarowane różdżką miny. Stara się tak 

długo zachować zaczarowaną minę, dopóki R. – wróżka – nie 

poleci spojrzeć w lusterko. Gdy dz. spojrzy w lusterko, zostanie 

odczarowane.  

 Karta pracy, cz. 4, s. 19.  



 

 

 

 

 

1. Poniedziałek 

18.05.2020 

  Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Teatr.  

Papieroplastyka - wykonanie maski z papierowego talerza. 

2. Wtorek 

19.05.2020 

Propozycje do wspólnego oglądania 

*Lekcja teatralna  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003 

*Teatrzyk  

https://m.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A 

*Teatr kukiełkowy 

https://m.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk 

*Inne spojrzenie na teatr warto zajrzeć 

https://m.youtube.com/watch?feature=emb_rel_end&v=lCcB3xxrBN

A 
 

3. Środa 

20.05.2020 

Porównywanie wzrostu – Kto jest wyższy? Kto jest niższy?  

Z prawej strony, z lewej strony – ćwiczenia rozwijające orientację 

przestrzenną.  
 

4. Czwartek 

21.05.2020 

Wykonanie ilustracji do wiersza Doroty Gellner Śmieszny zamek.  

Zabawa przy piosence Dziwna chatka. 

5. Piątek 

22.05.2020 

Teatrzyk pluszakowy na podstawie utworu D. Ślepowrońskiej Smoczy 
karnawał. 

Zabawa mimiczna – Wyczarowujemy miny. 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,idziemy-do-teatru,18811003
https://m.youtube.com/watch?v=P9TaK5h6w0A
https://m.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk

