
WTOREK  

 
We wtorek przedszkolaki obejrzą króciutki film „Moni i Uszko. Bon ton                            
w teatrze. Bez biletu ani rusz”, który będzie doskonałym wprowadzeniem do 
nauki odszukiwania rzędu i miejsca według informacji z biletu. Obejrzą również 
teatrzyk cieni, dowiedzą się co jest potrzebne do jego wykonania, samodzielnie 
stworzą rekwizyty i wymyślą swoje przedstawienie, które zaprezentują przed 
rodziną. 

1. „Masaż na dobry humor” – powitanie . Rodzic wypowiada tekst i wykonuje 
odpowiednie gesty, które dzieci naśladują: 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz! 



2. „Miejsca w teatrze” – oglądanie filmu i pogadanka na temat filmu – dzieci 
wraz z rodzicem oglądają film. Następnie rodzic rozmawia z dziećmi na temat 
filmu: 

 Co robił tata w teatrze? 
 W jaki sposób szukał miejsca? 
 Skąd wiemy jakie miejsce mamy zająć w teatrze? 
 Jak szukać swojego miejsca? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-kKVBOWkmm0 – film edukacyjny 

„Moni i Uszko. Bon ton w teatrze. Odcinek 3: Bez biletu ani rusz” do 
zabawy „Miejsce w teatrze” 

 
3. „Na swoje miejsce” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po pokoju                    
w rytmie piosenki „Chmurkowy teatr Fruzi”. Na przerwę w muzyce siadają  na 
dywanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ – piosenka „Chmurkowy 
teatr Fruzi” 
 

4. „Znajdź swoje miejsce” – zabawa dydaktyczno-ruchowa – rodzic rozdaje 
dzieciom małe emblematy biletów ( wzór biletu ). Dzieci poruszają się po 
pokoju w rytmie np. muzyki teatralnej i filmowej „Tutli Balanga„. Na przerwę    
w muzyce szukają i zajmują swoje miejsca. ( wcześniej wskazane przez 
rodzica) Następnie rodzic  włącza muzykę .Zabawę prowadzimy 3-4-krotnie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CW_rcYNmPx4&list=PL8QNBIiAnMs
1rMoLLqkYCbJRK_Oct5fen&index=10 – Tutli balanga (Muzyka teatralna i 
filmowa – Antologia Jan Kanty Pawluśkiewicz) do zabaw „Znajdź swoje 
miejsce” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kKVBOWkmm0
https://www.youtube.com/watch?v=1Buj3_gRvKQ
https://www.youtube.com/watch?v=CW_rcYNmPx4&list=PL8QNBIiAnMs1rMoLLqkYCbJRK_Oct5fen&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CW_rcYNmPx4&list=PL8QNBIiAnMs1rMoLLqkYCbJRK_Oct5fen&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CW_rcYNmPx4&list=PL8QNBIiAnMs1rMoLLqkYCbJRK_Oct5fen&index=10
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/BiletyDuzeM21.pdf


5. „Teatrzyk cieni” – oglądanie teatrzyku cieni –rodzic przypomina dzieciom 
zasady prawidłowego zachowania się w teatrze. Następnie prezentuje filmik 
opowiadający o teatrzyku cieni. Rozmawia z dziećmi na temat teatru cieni: 

 Jak nazywa się taki teatr? 
 Co jest potrzebne, żeby powstał teatr cieni? 
 Z czego wykonane są lalki? 
 Czy widzieliście już kiedyś taki teatrzyk? 
 Czy chcielibyście stworzyć własny teatrzyk cieni? 

Rodzic może również zaprezentować dzieciom różne zwierzęta zrobione                    
z cienia dłoni . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=43btaou6TvE 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=43btaou6TvE


 
 

 
 
 



 
6. „Jestem twoim cieniem” – zabawa rodzinna– dzieci dobierają się w pary               
z członkami rodziny i ustalają, która osoba jako pierwsza będzie „lalką”, a 
która „cieniem”. Następnie „cienie” starają się wykonywać dokładnie takie 
same ruchy jak „lalki” np. przemieszczają się za „lalkami” w taki sam 
sposób/pochylają się w tą samą stronę itd. Po upływanie ok. minuty na sygnał 
następuje zamiana ról. Zabawę możemy przeprowadzić kilkukrotnie, tak, aby 
każdy odegrał swoją rolę. 

7. „Jest światło – jest cień” – zabawa ruchowa – dzieci „cienie” poruszają się 
swobodnie, gdy rodzic włącza światło; zastygają w bezruchu, gdy je gasi. 
Zabawę prowadzimy 3-4-krotnie. 

8. „Teatrzyk Cieni” – wykonanie teatrzyku cieni przez dzieci  i rodziców . 

- wspólna zabawa z całą rodziną. 

http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/teatrcieni/teatrcieni.html – 
instrukcja wykonania teatru cieni z rzutnika/latarki i białego materiału + 
gotowe sylwety do druku 
https://www.ciuciubabka.net/2017/03/legenda-o-smoku-wawelskim-teatrzyk-
cieni.html – szablony do teatrzyku cieni 
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/teatrzyk-cieni-szablony-do-
druku/ – szablony do teatrzyku cieni 

http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/teatrcieni/teatrcieni.html
https://www.ciuciubabka.net/2017/03/legenda-o-smoku-wawelskim-teatrzyk-cieni.html
https://www.ciuciubabka.net/2017/03/legenda-o-smoku-wawelskim-teatrzyk-cieni.html
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/teatrzyk-cieni-szablony-do-druku/
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/teatrzyk-cieni-szablony-do-druku/


https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,21525667,zrobmy-to-razem-
teatrzyk-cieni-szablony-do-pobrania.html – szablony do teatrzyku cieni 

https://tuptuptup.org.pl/morski-teatrzyk-cieni/ – szablony do teatrzyku cieni 
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-
zwierzeta,10394631,artykul.html 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-
zwierzeta,10394631,artykul.html – zabawa w teatr cieni – jak pokazać różne 
zwierzęta? 
 

 
 

https://www.edziecko.pl/czas_wolny/7,79324,21525667,zrobmy-to-razem-teatrzyk-cieni-szablony-do-pobrania.html
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