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Witajcie. 

Dziś pozostajemy przy temacie teatru. Zobaczycie, jak wygląda teatr i czym jest marionetka,  

Kukiełka i pacynka. Zaczynamy! 

 

Podręcznik – str. 72 

Przeczytajcie tekst pt. „Kto się tak kłóci?” i odpowiedzcie na pytania: O co pokłóciły się postaci 

występujące w przedstawieniu? Czy ta kłótnia miała sens? Pomyśl, przecież ludzie też różnią się 

między sobą i nie powinno to być powodem kłótni. Każdy z nas ma prawo BYĆ SOBĄ! Każdemu 

człowiekowi należy się szacunek. 

 

Odgadnij zagadkę: 

Jak się nazywa taki budynek, 

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? 

Krzesła tam stoją rząd za rzędem, 

a ja tam bajkę oglądać będę. 

Odpowiedz …. 

Podręcznik – str. 73 

Zobacz, jak wygląda teatr. Napisz w zeszycie z j. polskiego zadanie nr 2. 

 

Wykonaj z dowolnego warzywa kukiełkę i zabaw się w teatrzyk. Niech Twoja postać zaprosi dziś na 

obiadek wszystkich domowników. Przemyśl sobie, co trzeba powiedzieć. Najpierw się przedstaw, 

później pięknie zaproś wszystkich do stołu, powiedz, co dziś będzie pysznego. Możesz zmienić głosik. 

Zamień się w aktorkę lub aktora. 

 

Zaśpiewajcie wszyscy pięknie i głośno piosenkę pt. „Gruszka”. Pamiętacie, świetnie się razem 

bawiliśmy w klasie śpiewając ją razem! https://www.youtube.com/watch?v=8lUGwohNNWg 

 

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 62. 

Zwróćcie uwagę na zadanie „mistrzowskie”. Uzupełniając zdania wybierz dwie pary wyrazów, które 

najbardziej Ci się spodobały. Jak myślisz, czy wszystkie dzieciaczki wybiorą te same pary?  

 

NIE …… A dlaczego? Ponieważ każdy z nas jest inny i każdemu podoba się coś zupełnie innego!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lUGwohNNWg
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Ćwiczenia z matematyki – str. 47. Dziś dodajecie i odejmujecie do 20. Licz uważnie, pamiętaj, że 

możesz liczyć i korzystać z liczydełka, kredek itp. 

 

Kaligrafia – str. 49 

 

ZAPAMIĘTAJCIE…  

Marionetka, to lalka poruszająca się za pomocą linek,  

z których każda przyczepiona jest do innej części ciała.  

 

 

 

 

 

 

 

Pacynka, to lalka nakładana na dłoń, jak rękawiczka,  

poruszana jest palcami aktora – animatora.  

 

 

 

 

 

Kukiełka, to lalka, poruszana przez niewidocznego aktora – animatora,  

najczęściej od spodu.   

 

 

 

 

Na koniec niespodzianka! Znany Wam wiersz „Pan Hilary” Juliana Tuwima. W wykonaniu… no 

właśnie, jaki to rodzaj lalki? Zobacz… 

http://scholaris.pl/zasob/104877?eid[]=POCZ&sid[]=POL2&bid=0&iid=&query=teatr&api= 

Odpowiedz… Pan Hilary to……  

 

http://scholaris.pl/zasob/104877?eid%5b%5d=POCZ&sid%5b%5d=POL2&bid=0&iid=&query=teatr&api=
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Gdybyśmy byli w szkole, przeczytałabym Wam wiersz „Pan Hilary” w wersji po Śląsku. Mamy 

najpiękniejszą gwarę na świecie. Pamiętajcie o tym zawsze i ….  

 

DZIECKA KOCHANE, GODEJCIE PO ŚLONSKU,  

KIEDY INO MOŻECIE! 

GODEJCIE Z MATULKOM, ŁOJCYM,  

STARKAMI i UJKAMI! 

 

⬇ 

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

 

DZIĘKUJĘ ZA DZISIEJSZĄ PRACĘ … DO JUTRA… 

Izabela Szymczak 

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

