
Nauczanie zdalne  

Grupa Guminie  

 29.03.2021 

Temat : Dzień Teatru 

Obowiązująca piosenka :  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

1. Dzień dobry Kochani, 

Posłuchajcie uważnie i spróbujcie sobie wyobrazić o jakim miejscu jest wiersz: 

 „Siedzę cichutko obok taty, w miękkim fotelu, w ósmym rzędzie, 

czekam by zgasły roje świateł i myślę fajnie będzie; 

Już ciemno, ściskam dłonie w pięści. 

Wolno rozsuwa się kurtyna…, widzę zamczysko, księżyc w pełni… 

tutaj bajka się zaczyna. 

Wszystko się potem dobrze kończy, oklaski to najlepszy dowód. 

A ja już sobie postanawiam do tego miejsca wrócić znowu.” 

Myślę, że wszyscy wiedzieliście, że to TEATR. 

Właśnie dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Teatru i dlatego chciałabym, 

opowiedzieć Wam trochę o teatrze, ale najpierw odpowiedzcie na pytania: 

– Czy ktoś z Was był w teatrze? Jaki to był teatr? 

– Jak należy zachować się w teatrze? 

– Co można zobaczyć w teatrze? 

– Dlaczego ludzie chodzą do teatru? 

 

2. Zobaczcie co i kto jest potrzebne by powstało przedstawienie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


 

Osoba grająca w teatrze lub filmie, wcielająca się w dana postać, której użycza 

głosu, twarzy, gestów. 

 

Kostium – ubiór aktora charakteryzujący daną postać, wyróżniający daną osobę. 

Rekwizyt – przedmiot potrzebny w przedstawieniu teatralnym lub na planie 



filmowym, związany z akcją sztuki albo filmu, niezbędny do wykonywania 

określonej czynności lub charakterystyczny dla kogoś. 

 

Podwyższenie w budynku teatralnym przeznaczone do wystawiania utworów, 

usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną, stanowiąca miejsce 

gry aktorów. 

 

Tekst literacki, podstawa do realizacji przedstawienia. Zawiera zarys akcji, 

charakterystyki postaci, dialogi. 



 

 

 

Ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni 

Reżyser – czuwa nad całością przedstawienia 

Scenograf – wymyśla dekorację do przedstawienia 

Kulisy – miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji. 

Charakteryzator – osoba nadająca twarzy i sylwetce aktora cech granej przez 

niego postaci 

Sufler –podpowiada aktorom 

 

 

3.Teraz zapraszam Was do obejrzenia filmu o tym, jak powstaje spektakl 

teatralny: 

Jak powstaje spektakl teatralny? 

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


 

4. Czy znacie jakieś rodzaje teatru? 

Zapewne wiecie, że ich rodzajów jest wiele. Oto przykłady: 

 



 

5. Zabawa wprawiające do zawodu aktora 

 „Lustrzane odbicie” 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Jedno z Was zaczyna wykonywać jakieś 

ruchy, drugie naśladuje go tak, jakby było jego lustrzanym odbiciem. Potem 

następuje zamiana ról. 

6. Praca plastyczna “W teatrze” 

Kochani! Stwórzcie kukiełki, a później zróbcie z nich swoje własne 

przedstawienie teatralne. Poniżej kilka propozycji: 



 

 



 

 

 

 



 

 

Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia Waszych kukiełek! 

Miłego dnia życzą ciocie Ilony :) 


