
21.04.2020r. 

Witam Was Kochani! 

Temat: Bawimy się w teatr! 

1. Kochani zanim aktor wystąpi na scenie musi włożyć wiele pracy w przygotowanie się 

do odegrania swojej roli i nie jest to tylko pamięciowa nauka tekstu, ale w dużej 

mierze są to ćwiczenia mające na celu usprawnienie aparatu mowy, mówienie                        

z różnym zabarwieniem emocjonalnym, zmienną intonacją (wypowiadanie kwestii 

tak, jakby to były stwierdzenia, pytania, mówienie ich z radością, smutkiem głośniej, 

ciszej itp.)  

 

Jeśli chcesz to poćwicz dykcję i powtórz głośno:  

a) CZARNA KROWA W KROPKI BORDO GRYZŁA TRAWĘ, KRECĄC 

MORDĄ 

b) KRÓL KAROL KUPIŁ KRÓLOWEJ KAROLINIE KORALE KOLORU 

KORALOWEGO 

c) W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE 

d) W CZASIE SUSZY SZOSA SUCHA 

 

2. Aktorzy muszą także mieć dobrą kondycję fizyczną, aby poruszać lalkami albo 

samemu odgrywać postacie i dlatego ćwiczą ruch sceniczny, tzn. ruch postaci, którą 

kreują, np. chodzą jak król, jak rycerz w ciężkiej zbroi, skaczą jak żabka, latają jak 

ptaki, biegają szybko jak wilki itp. 

 

3. Jeżeli chcecie to możecie poćwiczyć ruch sceniczny i zabawić się w naśladowanie 

postaci z ulubionych bajek i na moment zostać rycerzem walczącym z groźnym 

smokiem albo królewną uwięzioną przez złą czarownicę. 

Jak już się zabawicie to zapraszam do obejrzenia filmików o teatrze lalek, a także na 

przedstawienia ,,Kłopoty Burka z podwórka” albo ,,Jaś i Małgosia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4 Wrocławski Teatr Lalek 

https://trojmiasto.tv/Lalki-w-teatrze-12-03-2012-video-2774.html Lalki w teatrze 

https://www.youtube.com/watch?v=wBRsQ5C_nlg Przedstawienie ,,Kłopoty Burka z podwórka” 

https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w ,,Jaś i Małgosia” 

 

4. Po obejrzeniu wybranego spektaklu zapraszam chętne dzieci do wykonania pracy 

plastycznej dotyczącej fragmentu przedstawienia (technika dowolna) i przesłanie jej 

do sprawdzenia, do czwartku 23.04.2020r. 

             

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4
https://trojmiasto.tv/Lalki-w-teatrze-12-03-2012-video-2774.html
https://www.youtube.com/watch?v=wBRsQ5C_nlg
https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w


Temat: Sami doskonalimy dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 

1. Proszę, aby każdy z Was napisał w swoim zeszycie działania utrwalające dodawanie               

i odejmowanie w zakresie 20 (mile widziane grafy, drzewka) i przesłał do 

sprawdzenia.  

Znając Was muszę prosić aby nie było tych działań zbyt wiele. 

 

Kochani w środę 22 kwietnia będę się z Wami kontaktować w celu sprawdzenia 

umiejętności czytania tych tekstów, które należało czytać przy poznawaniu liter, tak 

jak to robiliśmy w szkole (teksty od str. 76 do str.85). 

 

 

 


