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23-27 MARCA - PONIEDZIAŁEK 
 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu, przeczytaj dziecku tekst 

zrozumienie tekstu, korzystając z propozycji pytań do wiersza

,,Ale teatr’’ 
W pewnym teatrze na starym mieście,

gdzie wystawiono sztuk ponad dwieście,

zjawił się chochlik w budce suflera  

i co napsocił, opowiem teraz. 

Ledwo zaczęło się przedstawienie, 

zamienił stroje wszystkie na scenie.

W cudzym kostiumie każdy się biedził,

bo sam nie wiedział, co ma powiedzieć.

Król w stroju błazna śmiał się na tronie,

posłów przyjmował błazen w koronie.

Królewna w zbroi tańczyła walca, 

rycerz w sukience chodził na palcach.

A smok z uśmiechem w stroju galowym,

wydał za mąż wszystkie trzy głowy. 

Lecz na widowni, szczęśliwym trafem,

siedział reżyser ze scenografem, 

a dalej aktor, schowany w loży, 

który od nowa sztukę ułożył. 

I znów bezbłędnie aktorzy grali, 

budząc oklaski widzów na sali. 

Póki kurtyna z ogromną wprawą, 

nie położyła kresu tym brawom. 

 

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczno-techniczna 

,,Paluszkowe kukiełki’’
Odrysować

połowę i 

Skleić o

do powstania wymyślonej postaci. Czynności można powtórzyć, by 

powstało więcej postaci.

z waty,

stożków

spontanicznego 

ze starej rękawiczki,

 

3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY 
Zabawa ruchowa  

,,Na krzesełku, za krzesełkiem’’ 
Dziecko porusza się swobodnie pomiędzy krzesłami

siada na najbliższym krzesełku. Na hasło: 

także posłużyć poduszki zamiast krzeseł.
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Rozmowa na temat wiersza - 
- Co napsocił chochlik? 
- Kto i w jaki sposób naprawił jego figle?
- Jakie zawody związane z teatrem zostały 
wymienione w wierszu? 
- Odszukaj w wierszu nazwy różnych miejsc 
w teatrze, porozmawiajcie o tych miejscach 
i wyjaśnij dziecku ich przeznaczenie.
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