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Bawimy się w teatr

• Zanim aktor wystąpi na scenie – rozmowa kierowana: 
Zanim zobaczycie aktora na scenie, musi on włożyć wiele pracy w 
przygotowanie się do odegrania swojej roli. Co powinien ćwiczyć aktor? Jaka 
powinna być mowa aktora? Co powinna wyrażać? Czy aktor lalkarz też 
powinien ćwiczyć swój głos? Nad czym powinien jeszcze pracować aktor 
lalkarz?
2. Jak aktorzy – ćwiczenie ruchu scenicznego.
Dziecko stara się jak najwierniej przedstawić ruch i zachowanie postaci, którą 
kreuje. Rodzic mówi, jak ma chodzić, np. Chodzisz  jak król (jak rycerz
w zbroi, jak robot, jak małe dziecko, jak żabka, jak na plaży po gorącym piasku).
3. Łamanie języka – ćwiczenia dykcyjne.
• Ćwiczenia w wypowiadaniu zdań (np. Idę do teatru. Bawimy się w teatr. 
Jestem dobrym aktorem) i czytanie wiersza "Kwoka" z różnym zabarwieniem 
emocjonalnym, zmienną intonacją (wypowiadanie kwestii tak, jakby to były 
stwierdzenia, pytania, mówienie ich z radością, smutkiem, płaczliwie itp.).
Dziecko czyta podany tekst najpierw po cichu 2X

 Adam i Dorota idą do szkoły. Jest im zimno. Pada deszcz. Oni 
mają kolorowy parasol. W szkole jest gwarno i wesoło.
Teraz czyta go tak, jakby go czytał nauczyciel, staruszek, spiker telewizyjny, 
mała dziewczynka itp. 

Elementarz Odkrywców str. 54-55

Dziecko samodzielnie wykonuje obliczenia str. 54 - 55 i odczytuje hasło. 
.
 Rozpoznawanie postaci z baśni i dobieranie ich rekwizytów. Uzupełnianie 
nazw tych postaci.  Elementarz  Odkrywców  ćw.2

Rozwiązywanie rebusu i poprawne zapisywanie imienia .................ćw.5              

 Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie na ilustracji wskazanych 
elementów. ćw.3
Uzupełnianie liter w brakujących wyrazach. ćw.4  



To już wiem, to już potrafię – doskonalenie umiejętności językowych.
Ćwiczenia polonistyczne str. 63,64, 65 Robimy te ćwiczenia  jako pracę 
samodzielną - można rozłożyć wykonanie zadań na 2 dni - proszę o zdjęcia 
zrobionych zadań.  Z góry dziękuję.

Zajęcia techniczne
Robimy pacynkę

https://www.youtube.com/watch?v=Xq9N9KHoFBQ

lub taką jak poniżej

Można zrobić kukiełkę - decyzja należy do was.

https://www.youtube.com/watch?v=Xq9N9KHoFBQ

