
Zadanie 1.    

Jak powstaje spektakl teatralny? Obejrzyj krótki filmik i spróbuj odpowiedzieć 

na pytania  

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

Pytania:  

- Czym jest scena? 

- Do czego służy garderoba? 

- Jak powstają stroje do przedstawień teatralnych? 

 

Zadanie 2.    

Wykonaj bilety do teatru. Oznacz miejsca na widowni cyframi od 1-10. 

Na biletach narysuj odpowiednią ilość kropek – będzie to pewne utrudnienie 

dla widzów, ponieważ będą musieli policzyć kropki i dopiero  

w ten sposób znajdą swoje miejsce na widowni. Bilety można rozdać swoim 

misiom i wskazać ich miejsce na widowni.  Poniżej podpowiedź: 

 

    

                                               …… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


Zadanie 3.     

Spróbuj przygotować własne przedstawienie, ale pamiętaj, że  

w teatrze obowiązują pewne zasady, o czym mówi poniższy wiersz: 

„W Kinie lub w teatrze” 

Agnieszka Borowiecka 

Gdy głód sztuki lub rodzina 

zagna kiedyś was do kina, 

do teatru czy opery, 

weźcie z sobą swe maniery. 

 

Bo bez manier wielka bieda – 

nikt biletów wam nie sprzeda. 

Więc słuchajcie – dla ogłady – 

bo tu ważne padną rady. 

 

Rzecz kluczowa – przyjdź o czasie, 

by nie tłoczyć się przy kasie. 

Zajmij miejsce, nim się zacznie, 

czy to twoje – popatrz bacznie. 

 

Nie przesiadaj się, nie szperaj, 

nie jedz, nie śpij i nie gderaj. 

Powyłączaj wszystkie sprzęty 

i nie gadaj jak najęty. 

 



I ostatnia ważna sprawa – 

każda sztuka ma swe prawa 

i wymaga względnej ciszy.  

Wtedy każdy wszystko słyszy. 

 

Do wykonania przedstawienia potrzebne będą m.in.: 

- scena – może być z kartonu albo wyznacz sobie jakiś teren na podłodze – 

chyba, ze masz inny pomysł, 

- widownia – np. krzesełka dla domowników lub Twoich misiaków, 

- rekwizyty – możesz wykorzystać swoje zabawki. 

- bilety – możesz wykorzystać te, które wykonasz samodzielnie, 

- aktorzy – możesz wystąpić samodzielnie lub zaprosić któregoś  

z domowników, albo wykorzystać maskotki lub zrobić pacynki na palec 

swojego pomysłu. 

 

Zadanie 4.  

Wybierz sobie zadanie, które wykonasz do piosenki dołączonej w linku : 

- naucz się np. refrenu piosenki, 

- spróbuj wystukiwać rytm piosenki przy pomocy kredek, łyżek lub poprzez 

klaskanie, 

- zatańcz dowolnie w rytm piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

 

Zadanie 5.    

Posłuchaj piosenki i wykonaj do niej ćwiczenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Zadanie 6.    

Zabawa ruchowa „Zaczarowane postacie” – zabawy w parach: 

a) „Lustro”- do zabawy zapraszamy któregoś z domowników. Stajemy na 

wprost siebie. Jedna osoba wykonuje ruch i chwilę się w tej pozycji zatrzymuje, 

a druga musi go naśladować. Po chwili zmiana ról, 

b) „Kalambury” – Kim jestem? Jedna osoba naśladuje określoną postać,  

a druga próbuje odgadnąć, co to za postać, 

 

Zadanie 7.    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy, czekamy na Waszą fotorelację. Miło nam zobaczyć 

Was kochane Misiaki chociaż w taki sposób. Ściskamy Was mocno i bardzo 

tęsknimy, mamy nadzieję, że niedługo się wszyscy razem zobaczymy. Drodzy 

Rodzice, prosimy Was o refleksje na koniec tygodnia, jak Waszym pociechą 

podobały się zajęcia i czy ze wszystkim sobie poradziły.  

 

Pozdrawiamy 

Nauczycielski z grupy „Misiaki”  

 


