
 

Witajcie, 

 

w piątek mamy Międzynarodowy Dzień Teatru.  

Teatr to szczególna dziedzina sztuki. Działa na wszystkie zmysły. Nawet na zmysł węchu. 

Wpływa na emocje. 

Przedstawienie teatralne nie pozostawia widza obojętnym. Możesz powiedzieć - nie, to mnie 

nie interesuje, ale i tak zareagujesz na dźwięk, światło, muzykę, ruch dobywający się ze 

sceny. Przeżyjesz jakieś emocje, nawet jeśli przedstawienie cię nie wciągnie.  

Niekiedy sztuki teatralne realizuje się nie w teatrze, ale na zewnątrz. Na plaży, na terenie 

starej stoczni czy opuszczonej fabryki. To ogromne przeżycie. Jeśli będziecie mieć kiedyś 

taką możliwość, zachęcam was do wzięcia udziału w tego rodzaju przedstawieniu. 

 

Teraz sam zamień się w aktora. Ta zabawa sprawi tobie trochę radości. Mimika i gest (pozy, 

ruchy ciała) są bardzo ważne. Dlatego na rozgrzewkę polecam niemy krzyk!  

 

Weź lusterko i spróbuj wykrzyczeć tekst, nie odzywając się słowem, bez głosu.  

 

Zadanie 1. Jesteś wąsatym dziadkiem, słabo widzisz �, marszczysz nos. Machasz pięścią�. 

Krzycz - proszę łapać tego psa, zabrał mi kiełbasę!  

                              Powtórz to 3 razy co raz mocniej, mocniej i mocniej. 

 
Zadanie 2. Jesteś słodką małą dziewczynką z balonikiem�, który właśnie pęka�. 

Płacz - o nie, yyyyy (szloch) ��� o nie! Łe, łe, łe, łe�. 

 

Zadanie 3. Jesteś chłopcem, który trzyma na rękach króliczka, tuli go. 

Mów szeptem bez głosu - kocham cię, puchaty. 

  

A teraz szeroko się uśmiechnij. No, śmiało. Paluszkami rozciągnij uśmiech i śmiej się 

naprawdę na cały głos��, aż poczujesz radość. Donośnym: A ha, ha, ha, ha, ha! 

 

Zwiń usta w dzióbek�. Wystaw język�.  

Koniec gimnastyki buzi i języka.  

Powiedz jeszcze A, E, I, O, U.  

 

Trochę techniki - teatralne dekoracje.  

Kwiaty od wielkoluda. Do zrobienia z opiekunem lub samodzielnie przez starsze dzieci. 

Zachęcam was do wykonania dekoracji pokoju w dużym formacie. Kwiaty wielkości XL. Ta 

skala wywiera wrażenie. Wprowadza wyjątkowy klimat. Świetnie sprawdzi się jako 

urodzinowa ozdoba.  

Potrzeba ci papieru, kleju, nożyczek. Dostępu do drukarki, aby wydrukować szablon. Może 

przyda się kalka kopiująca, by przenieść wzór na inny papier. 

Na stronie poniżej znajdziesz film instruktażowy. Krok po kroku pokazuje jak wykonać "mega 

kwiaty". Jednak przyda się Wam pomoc dorosłego. Łączenie niemałych papierowych 

elementów wymaga sprawnych rączek. 

 

https://www.polenka.pl/diy/zrobic-kwiaty-papieru-sciane-diy.html 

https://www.polenka.pl/diy/zrobic-kwiaty-papieru-sciane-diy.html


 

Biały kolor brystolu można zastąpić różowym, niebieskim, fioletowym, pomarańczowym. 

Jedną barwą w trzech odcieniach (ciemny, jasny, najjaśniejszy). Efekt gwarantowany. 

 

Pozdrawiam, 

p. Ewa 


