5. TEMAT: „W TEATRZE”
Cel: Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego.
Podsumowanie zdobytej wiedzy.
Posłuchajcie uważnie i spróbujcie sobie wyobrazić, o jakim miejscu mówi 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. /Wojciech Próchniewicz/

 Co to za miejsce? (teatr)
 Tak, ten wiersz jest wspomnieniem pewnego poety, który mówi o wizycie w teatrze ze
swoim tatusiem jak był dzieckiem.
 Co chłopiec czuł, kiedy był w teatrze?
 Daczego ludzie chodzą do teatru?
 Czy ktoś z Was był w teatrze? Jaki to był teatr?
 Jak należy zachować się w teatrze?
 Jak uważacie, do jakiego teatru dzieci lubią chodzić najbardziej?
 Jakie znacie rodzaje lalek teatralnych?
Lalka pacynka - nakładane na dłoń aktora i poruszane palcami,
Lalka kukiełka - poruszane od góry nitkami i drucikami,
Lalka marionetka - poruszane od dołu ręką animatora oraz za pomocą drutów,
Lalka z teatru cieni - poruszane za pomocą kijów i widzialne na oświetlonym ekranie.
 Czy te lalki mogłyby wystąpić same? Kto jest im potrzebny?

Quiz wiedzy o teatrze
Chcę, abyśmy dzisiaj ostatni raz porozmawiali o teatrze. Proponuję Wam zabawę w zbieranie
słów. Mama/tato pozbiera od Was słowa związane z teatrem. Może przygotować flamastry i
czekać na propozycje. A wy odpowiecie na pytania (forma quizu)
 Wiecie już, że teatry mogą być różne. Spróbujcie nazwać niektóre z nich
/teatr lalkowy (kukiełkowy, marionetkowy, pacynkowy, cieni), teatr dramatyczny,
pantomima, operetka, balet,…/
 Co jest potrzebne, aby powstało przedstawienie,? /scena, aktorzy, ludzie, kukiełki,
pacynki..., scenografia, kostiumy, muzyka, itp./

 Kto tym wszystkim kieruje i czuwa nad całością przedstawienia? /reżyser/
 Kto pisze scenariusz przedstawienia, sztuki teatralne? /scenarzysta, poeta/
 Jak nazywa się opowiadanie, które pisze scenarzysta? /scenariusz przedstawienia,
sztuka teatralna/
 Jak nazywa się ktoś, kto wymyśla dekorację do przedstawienia? /scenograf/

 Dlaczego do przedstawienia wykonuje się dekorację? Z czego można ją wykonać?

 Jak nazywa się bardzo ciężka zasłona, która podnosi się, gdy zaczyna się przedstawienie a
opada, gdy kończy? /kurtyna/

 A kto występuje na pięknie udekorowanej scenie? /aktorzy/
 Jak myślicie, czy trudno być aktorem?
 Jak to się dzieje, że aktor jest raz zajączkiem, a innym razem gra rolę królewicza? Co
musi zmienić? Co mu pomaga? /Zmiana kostiumu, zmiana głosu, zmiana twarzy,
sposobu poruszania się- może zmienić aktora w zupełnie inną postać niż ta, którą był
poprzednio, ma do tych ról napisany scenariusz/.
 Jak dowiadujemy się o przedstawieniu?
/plakaty i afisze zapraszające na przedstawienia, informujące o tym, kiedy i gdzie
odbędzie się spektakl, jaki jest tytuł sztuki teatralnej, kto wystąpi w roli głównej, gdzie
można kupić bilety/.
Teraz sprawdzimy, czy dobrze odpowiadaliście - oglądnijcie bajkę:
Jak powstaje spektakl teatralny (4 min)
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

Pantomima
Ciekawa jestem, czy potrafilibyście, choć przez chwilę
pobyć aktorem – mimem. Mim nie może nic mówić,
tylko wszystko pokazuje ruchem, mimiką.
Spróbujecie?
„Zaczarowane postacie” – odgrywanie roli na umówiony znak (np. nauczyciel, drwal,
tancerz, niedźwiedź, piosenkarka) – próba wcielenia się w daną postać wykorzystując
charakterystyczne cechy zachowania, pozę.
„Pantomima z kijem”
W środku leży kij. Dziecko podchodzi i odgrywa scenkę. Mama/tata ma za zadanie zgadnąć,
jaki przedmiot przedstawia kij (parasol, pilnik, wiertarka, wykałaczkę, wędka, gitara, miotła,
rakieta tenisowa, mikrofon, słuchawka prysznicowa, kij golfowy itp.).

„Gra z pudełkami” (teatr żywego aktora)
Jesteś czarodziejską szkatułką. Jesteś bardzo mała i szczelnie zamknięta.
A teraz szkatułki pomału otwierają się i wychodzi z nich… fruwający motyl (dziecko
naśladują jego ruchy). Teraz wszystkie pudełka z powrotem się zamykają i wychodzą z nich:
ryby, niemowlaki, które są strasznie głodne, dumnie kroczące naostrzone kredki, miauczące
koty, węże, ludzie wchodzący po schodach, myjący okna, łapiący motyle.
Zabawa słowna „Intonacje” – powtarzanie przez dziecko jednego zdania wcielając się w
różne role (np. królewny, mówcy, krasnoludka, żołnierza, smoka itp..) – zwrócenie uwagi na
głos i mimikę.
Czy potraficie odgadnąć, z jakich baśni pochodzą bohaterowie ukryci w zaczarowanych
kulach?

Teatr lalek – slajdy:
https://www.slideshare.net/lastowska/teatr-lalek-slajdy-1
Wystawa lalek teatralnych
https://www.youtube.com/watch?v=EltwFCdsU-8

Wskaż palcem drogę Jasia i Małgosi do chatki z pierników. Policz cukierki znajdujące się
na tej drodze. Pokaż kostkę która wskazuje ile jest cukierków:

Przeczytaj razem z mamusią (a może sam/a?).
Czy znasz baśń, którą oglądała w teatrze pewna rodzina? Dokończ ją opowiadać:

Praca plastyczna
Teraz możecie już stworzyć własne przedstawienie lalkowe
Spróbujecie z pomocą rodziców przygotować sobie taki teatrzyk w domu np. z pudła
kartonowego. Narysujcie na kartce z bloku technicznego postacie z bajki, którą chcecie
wystawić. Wytnijcie je i przyklejcie do patyczka (np. od szaszłyków). Zaproście całą rodzinę
na przedstawienie i dobrze się bawcie.

Miłego i słonecznego dnia!

