
16 – kwiecień 

TEMAT DNIA: Zabawa w teatr. 

 Kochane dzieci na początek dnia zapraszamy was na krótką gimnastykę do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 następnie zapraszamy Was do wysłuchania piosenki: „Magiczne miejsce” 

ht\tps://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

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. 

 

 W teatrze nie tylko występują aktorzy, ale jak się okazuje swoje wielkie role 

odgrywają również lalki. Możemy wśród nich wyróżnić kilka typów lalek, do których 

na pewno zaliczymy: marionetki, kukły, jawajki, pacynki. Dodatkowo grę aktorów 

mogą zastąpić rożne sylwety ludzi, zwierząt, a nawet budynków, które 

wykorzystywane są do teatru cieni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ


 
 DOMOWY TEATRZYK Z KARTONU 

 

Potrzebne będą: 
– karton  

– klej  

– słomki 

– białe lub kolorowe kartki 

– taśma dwustronna (albo zwykła, jeśli nie macie) 

– wszelkie zalegające rzeczy, które posłużą za ozdoby 

– kawałek materiału lub serwetki (do zrobienia kurtyny) 

 

Wykonanie: 
Całą zabawę rozpoczynamy od wycięcia w kartonie środka (tak, żeby zostawić kilka 

centymetrów ramki). Z dodatkowej części kartonu (zamknięcia) można wyciąć górę 

teatrzyku, a z kolorowych kartek zrobić trójkąty z napisem „TEATR”. 



 

 
Jeżeli karton jest troszkę podniszczony i nie wygląda zbyt ładnie, można okleić go ozdobnym 

papierem. Jeżeli nie macie papieru, możecie wziąć kredki, pisaki i ozdobić karton rysunkami. 

Na koniec, żeby było bardziej profesjonalnie, robimy kurtynę. Posłużą nam do tego dwie 

papierowe serwetki, dwie słomki i taśma. W serwetce robimy małe dziurki i nawlekamy ją na 

słomkę. Słomkę zaś przyklejamy taśmą do tylnej części kartonu. Teatrzyk w zasadzie jest już 

gotowy. Brakuje tylko aktorów:) 



 

 
Pacynki, maskotki, kukiełki, figurki z papieru 

Waszymi aktorami na początek mogą być pluszaki lub lalki i przeróżne zabawki. 

Możecie też zrobić aktorów ze skarpetek – wystarczy nałożyć je na ręce, dorysowując 

wcześniej oczy, buzię lub doczepiając im jakieś elementy.🙂 Wszystko zależy od Waszej 

wyobraźni! 

Z pomocą rodziców zrobicie też kukiełki wykorzystując do tego drewniane łyżki kuchenne. 

Jak wykonać kukiełki z przyborów kuchennych? 

https://www.youtube.com/watch?v=CC4GVG20Cis 

  

Życzymy udanej zabawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CC4GVG20CIs

