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Zapraszamy do zabawy w teatr! 

 

Na początek rozgrzewka. Aktor przed grą musi tak jak sportowiec - porozciągać się, trochę 

rozgrzać, rozluźnić szczękę i rozruszać przeponę. 

Przepona, to nie opona, ale takie miejsce w brzuchu (koło pępka), które pomaga sterować 

powietrzem, żeby dźwięk mowy był wyraźny i donośny. 

 

 
pl.freepik.com 

 

Nabierzcie duuużo powietrza (tak żeby poczuć je w brzuchu), a teraz nadmuchajcie niewidzialny 

balon. Do dzieła! Mocny wdech, wydech. (5, 6 razy wystarczy.) 

 

Wyobraźcie sobie, że połknęliście trochę helu (gazu rozweselającego). Śmiejcie się na cały głos. 

Aha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.  

 

Jesteście spompowanymi balonikami, padnijcie na podłogę. Bęc! 

 

 

 

 



 

         Teraz możecie wykonać aktorskie zadanie. Powiedzieć tekst: Dzieci wesoło wybiegły ze 

szkoły 

tak, jakby mówiła to - nauczycielka, 

- prezydent, 

- smutny, 

- ksiądz, 

- wesoły, 

- małe dziecko, 3 letnie 

- wściekły, 

- zadowolony z siebie tata-świnka Pepy, 

- pierwszoklasista na apelu. 

 

Kolejna wyzwanie to zabawa Jestem prezentem. Zaproście do niej rodzica, opiekuna.  
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Potrzebujecie: 

kocyka, 

dużego tekturowego pudła. Żeby się w nim schować. 

 

Trzeba posadzić opiekuna na przeciwko kartonu, wejść do środka, przykryć się kocem. 

Udawać prezent, który otrzymuje opiekun. 

Zadanie polega na tym, by przekonać tę osobę, że jesteście bardzo dobrym prezentem. 

Najlepszym, jaki mógł dostać. 



 

Można mówić:  

jestem niezwykłym prezentem, mam dużo zalet - wymień je, co potrafisz robić? Zabawa polega na 

rozmowie prezentu z tym, który go otrzymuje.  

Właściciel zastanawia się, czy warto, czy nie warto odpakować prezent. 

Na koniec obdarowany rodzic, musi odpakować prezent. 

 

P.S. To też wyzwanie dla Was drodzy rodzice, opiekunowie. Pobawcie się w to z Waszymi 

pociechami. Naprawdę warto. 
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wycinanki i kolorowannki 



 

Kliknij, a pajac wyskoczy w nowej karcie. Możesz go pokolorować. 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zabawka-jack-in-the-box-klaun-w-

pudelku?colore=online 

Pomysł na zabawy teatralne pochodzi z książki Bajkowe spotkania, J. Bąk i E. Wiewiórka-Pyka. 

Pozdrawiam, 

p. Ewa 
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Zapraszam Was na spacer po ogrodach. 
 

Spacerując po wiosennym, letnim ogrodzie uruchamiamy wszystkie zmysły. Każdy z nich 
ma okazję, by doznać ciekawych wrażeń. 
Wymieńmy wszystkie zmysły. Ile ich jest? 
 

 
Ładny Dom, Fot. wikimedia Commons/Pikiwikisrael 
 
Wzrok. Kolor, kształt, wzory w ogrodzie atakują nasz wzrok. Jakie kolory i kształty lubicie 
najbardziej? 
 

bryla.pl, ścieżka sensoryczna w Ogrodzie Sensorycznym Gdańsk – Oliwa 
 



Dotyk. Silnie pobudza nasz mózg. Lubicie, gdy coś jest puszyste, śliskie – przyjemne. Co powiecie 
na ścieżkę zdrowia z różnych materiałów? Szorstkich, kłujących, miękkich. Można ją zrobić na 
działce. W lesie, gdy przyjdą ciepłe dni. Kreatywna ścieżka świetnie pobudza cały organizm. 
Dostarcza wielu ciekawych wrażeń. Glina, ułożona obok szyszek, mokrego piasku i śliskiego mchu, 
igieł sosny. Zróbcie rodzinne majówkowe zawody. Ułóżcie rzekę - wzór - z tego co znajdziecie. 

• Spróbujcie przejść środkiem i nie spaść. 

• Przejść i się nie zaśmiać. 

• Przebiec rzekę w najkrótszym czasie. 
Kreatywnie Aktywnie 
 

jeavons.net.au/project/melbourne-zoo/             magiczneogrody.com 

 
Węch. Ogród to uczta dla nosa. 
Smak. Można skosztować jadalnych kwiatów i liści. Ogrodnicy wiedzą, które z nich można jeść. 
 
 



                  koscierzyna24.info Ogród Sensoryczny w Kościerzynie 
 

 
                   Centrum Wspierania Rodzin, Ogród  Ceramiczny 
 
Dźwięk. Dochodzi do ucha, ale drgania odbieramy całym ciałem. Szum liści, traw, szmer wody 
tworzą muzykę. Rytm i melodię. W ogrodzie sensorycznym muzykę komponuje się samemu. 
 

 



hibnerstudio.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

Ogród to miejsce, gdzie można się pobawić, zrelaksować. Daje dużo wrażeń, pozwala 
mocniej odbierać świat wokoło, przyrodę. Co dobrze wpływa na mózg, który szybciej wraca do 
formy. 
Ciało lepiej się wtedy czuje, szybciej regeneruje siły. 
 
Jak będzie wyglądał ogród przyszłości? Nie dotknie wszystkich zmysłów, ale będzie niezwykły. Na 
pewno będzie dostępny w rozszerzonej rzeczywistości. Zobaczcie sami. Ten projekt zadziwia, ale 
przy dzisiejszej technologii, nie wydaje się już kosmicznym wynalazkiem, prawda? 
     
     Namalujcie własny ogród przyszłości. Jak wyobrażacie sobie takie wymarzone miejsce, może 
zmieści się w szufladzie? Będzie z niej wypływał jak kałuża plazmy. Która zmienia się w grające 
rośliny, co świecą w ciemności. Możecie też namalować coś wzorzystego na kamieniach. 
Kosmiczne żuki, stonki i biedronki. Powodzenia 
 
 

https://youtu.be/zsXaGmQlDPs


 
 
 

 
                       fajneogrody.pl 

 
 
 

Pozdrawiam, 
p. Ewa 

 


