
    Dzień 4.:    Zabawa w teatr

 Posłuchaj razem z dzieckiem piosenki o teatrze:

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

         „MAGICZNE MIEJSCE" M. Majewski

1 Teatr to jest widownia i scena,
niby nic magicznego w tym nie ma.
Aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się dziać przedstawienie.                                    Źródło Freepik

               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 zdaje 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.

            Ref: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

                                                                                                                                                            ŹródłoPinterest

 Porozmawiaj z dzieckiem na temat teatru przy pomocy ilustracji:

- Co to jest teatr? 
- Kto występuje w teatrze?
- Czy byłeś/byłaś kiedyś w teatrze? Jeśli tak opowiedz mi, jak tam było.
- O czym może być przedstawienie?

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


           

  

                                                                                                                       Źródło Youtube                                     

                               

                                        Źródło teatr.sgl.pl                                                                         Źródło Silesia Dzieci

                                             

                                                                                                                                         

                                      Źródło Teatr Lalka                                                                             Źródło Freepik           

                                                                                    

                                                                                    

                                                             

                                                                                                        Źródło Allegro



- A czy zgadniesz, za jaką postać przebrał się ten aktor?
- Jak myślisz, jakie przygody będzie miał lew? 
- Jaki tytuł mogłoby mieć to przestawienie?

                                                                                                    Źródło Musicale London                     

 Zapraszam Cię do tańca do piosenki z „Króla lwa”

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

                                                                                                  

                                                                                                             ŹródłoTicmate    

 Zabawy dramowe z dzieckiem – w której ważna jest dobra zabawa 
i wyzwolenie aktywności twórczej dziecka! 

wg „Domowego teatrzyku. Cykl spotkań teatralnych dla dzieci”. 
A. Andrzejczuk, Z. Giedroyć

https://youtu.be/ylqG4rVl4Ys 

https://youtu.be/ylqG4rVl4Ys
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


 ROZPYCHANIE SCIANY   

Stańcie wygodnie, ręce rozłóżcie na boki i rozpychajcie ściany mocno 
napinając mięśnie!

 PODTRZYMAJ SUFIT

Ręce w górę i pchajcie w górę! Można stanąć na palcach.

 ROZLUŹNIJ CIAŁO

Machajcie bezwładnie rękami i nogami! Na hasło STOP! Bezruch!

 BRYŁA LODU

Wyobraźcie sobie, że jesteście wielką bryłą lodu. Zbudujcie ją ze swojego
ciała! Nagle na niebie pojawia się słońce i ogrzewa bryłę lodu. Bryła lodu 
zaczyna się topić bardzo powoli, aż powstanie z niej kałuża.

 LUSTRO

Stajemy naprzeciwko siebie. Jedna osoba pokazuje czynności, druga 
naśladuje jej ruchy! Potem zmiana ról.

 PREZENT

Dziecko zamienia się z zapakowany prezent. Rodzic próbuje go 
odpakować, ale dziecko powinno stawiać opór!

 ZAWIJANIE W KOC   Potrzebny będzie koc

Kładziemy dziecko na kocu i owijamy w koc jak naleśnika – oprócz 
głowy!  Mówimy przy tym wierszyk. Używamy w nim imienia dziecka

Zawiniemy Zosię w koc 
i niech tak zostanie cały dzień
albo całą noc.

Możemy poprzesuwać naleśnika na boki.

Wstajemy, łapiemy za brzegi koca i energicznie odwijamy dziecko 
mówiąc:

Teraz Zosię odwiniemy 
potem z kurzu otrzepiemy!



I otrzepujemy dziecko! Śmiech gwarantowany

 Dla chętnych zadanie graficzne:

  

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                            Live Wordsheets

                                                                    Miłego dnia!

                                                                                 P. Zosia


