 W teatrze           14. 04. 2021  
Witajcie kochani! Przed nami nowy dzień. W tym dniu chciałabym Was zabrać do magicznego  świata teatru. Może ktoś                z was już był w teatrze a jeśli nie to gorąco zachęcam do odwiedzenia tego miejsca wraz z waszymi rodzicami. A kto wie może wybierzemy się tam kiedyś razem? 
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1 „Teatralna maska” – Dziecko lepi z masy solnej, plasteliny dowolną maskę teatralną lub  kalkuje przez papier śniadaniowy, maskę wycina, koloruje.   R. przedstawia dziecku różne proste kształty masek teatralnych.                                Maski -  http://miligoscie.pl/wp-content/uploads/2014/07/maski_dla_dzieci02-574x547.jpg     Maski do odrysowania - https://i.pinimg.com/originals/7c/e0/08/7ce0082716fb5d8f7bc2da376e6c3f5c.jpg                       file_1.wmf

                                                                                                                                                                                         2. „W teatrze” – R .czyta  wiersz lub włącza film pt  Teatr -  https://youtu.be/EzCWzeIYJZY?t=1   .                                           Następnie R. rozmawia  z dzieckiem na temat teatru.
W teatrze  M. Szeląg
W wygodnym fotelu siedzę w teatrze,                                                                                                                                                                przed siebie na scenę wciąż patrzę, i patrzę…                                                                                                                                                 Wtem gasną światła w wielkiej sali,                                                                                                                                                                  wszyscy rozmawiać zaraz przestali.
Do góry pnie się czerwona kurtyna,                                                                                                                                                                          bo właśnie spektakl się rozpoczyna.                                                                                                                                                                    Już scenografia wprawia w zdumienie,                                                                                                                                                               do zamku przeniesie nas przedstawienie.
Wtem aktor wchodzi w złotej koronie                                                                                                                                                                       i siada dostojnie na wielkim tronie.                                                                                                                                                                           A z nim aktorka w sukni balowej,                                                                                                                                                                                          odgrywa rolę mądrej królowej.
Już słychać w dali trąby i dzwony,                                                                                                                                                                         poddani składają niskie ukłony.                                                                                                                                                                              Wtem rycerz pojawia się w lśniącej zbroi,                                                                                                                                                                     a obok niego koń płowy stoi.
Lecz koń ten nie jest żywą istotą,                                                                                                                                                                                  jest rekwizytem, ręczną robotą.                                                                                                                                                                                              I chociaż z drewna jest wyrzeźbiony,                                                                                                                                                                                   to w przedstawieniu jest ożywiony.  
I szybko tak mija mi czas w teatrze,                                                                                                                                                                                            a gdy się boję, na scenę nie patrzę!                                                                                                                                                                         Kiedy się smucę lub kiedy wzruszę,                                                                                                                                                                         łezki w chusteczkę wytrzeć wnet muszę.
Są też momenty wielkiej radości,                                                                                                                                                                          skąd tyle emocji w mym sercu gości?                                                                                                                                                                       Teraz aktorzy zdejmują maski,                                                                                                                                                                                    chyba czekają na widzów oklaski?
Z uśmiechem nisko nam się kłaniają,                                                                                                                                                              wielkie uznanie i brawa dostają!                                                                                                                                                                  Czerwona kurtyna się opuściła                                                                                                                                                                                                   i całą scenę znów zasłoniła.
Wtem błysły światła w wielkiej sali,                                                                                                                                                                                        wszyscy ze swoich foteli wstali.                                                                                                                                                                                                      I to już koniec jest przedstawienia                                                                                                                                                                                         – Teatrze magiczny, do zobaczenia!
R. zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu lub obejrzanego filmu: W jakie miejsce przeniósł nas wiersz,film?                      Po co chodzi się do teatru? Jacy bohaterowie występowali w spektaklu, o którym opowiadał wiersz lub film ? Co możemy zobaczyć i znaleźć w teatrze? (R. rozmawia z dzieckiem na temat scenografii, sali, sceny, kurtyny, aktorów, masek, kostiumów, afiszu, biletów itp.) Jakie emocje, uczucia może w nas wzbudzić przedstawienie teatralne?  Czy podobał                      Ci się teatr ? Jeśli tak, to dlaczego? 
3 „Kurtyna do góry, kurtyna w dół” – zabawa ruchowa przy piosence   Magiczne miejsce https://youtu.be/JitEZdvs0aQ?t=3    Dziecko maszeruje po pokoju w rytm piosenki  R.  trzyma za rogi chustę, apaszkę w kształcie prostokąta lub kwadratu. Gdy muzyka cichnie, R. podaje hasło: Kurtyna w dół! – dziecko chwyta chustę za dwa rogi, wyciąga do góry ręce, staje na palcach i powoli kucając, naśladuje chustą opuszczanie kurtyny. Gdy muzyka cichnie i R. podaje hasło: Kurtyna w górę! – dziecko kuca i chwyta chustę za dwa rogi, po czym powoli wstaje, wyciąga ręce do góry i stoi na palcach, naśladując chustą podnoszenie kurtyny. Wznowienie muzyki  jest znakiem do dalszego marszu. 
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                                                                                                                                                     4 .„Zabawy matematyczne ” – Poznajemy cyferki ze Smokiem Edziem  https://youtu.be/d8PGGKyLt0M?t=4                              - Liczenie dla dzieci  https://youtu.be/tbNWVj9cNCI?t=2                                                                                                                                               - Pokoloruj wg wzoru  https://pm128.pl/uploads/5dcb2022644b8/pages/23/content//Doko%C5%84cz%20sekwencje%20-%20karta%20pracy.png   
5.  Praca w książce  str . 26 – ćwiczenie grafomotoryczne, rysowanie masek po śladzie. Kolorowanie drugiej połowy maski tak, aby wyglądała jak pierwsza. . 
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6. „Mój rekwizyt” – praca twórcza. Dziecko wybiera jeden  przedmiot w domu  i zamienia go w rekwizyt, który można wykorzystać w dowolnym przedstawieniu, np. drewniana łyżka (może ją zamienić w księżniczkę), pudełko po bombonierce (może je zmienić w laptop), krzesło (może je zmienić w konia) itp. Do tworzenia rekwizytu dziecko używa dostępnych materiałów plastycznych. 
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7.  A teraz usiądź wygodnie, poczuj się jak w teatrze i obejrzyj spektakl pt. "Szewczyk Dratewka". 
Teatrzyk Kukiełkowy  https://youtu.be/P9TaK5h6w0A?t=5  
 8. Dla chętnych dzieci                                                                                                                                                                                            - „Teatrzyk supełkowy" , jak wykonać kukiełkę? https://youtu.be/k1rVsprqOgY?t=5                                                                                       - Połącz w pary http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/Kbal5.jpg
Życzę miłej zabawy                       
 Kontakt z wychowawcą  e-mail:    j.steciuk@naszabajka.com   lub dostępne komunikatory

