
W tym tygodniu proponujemy zabawę w teatr. 

 

Poniedziałek, 12.04 

 
      

 

1. 

Posłuchaj proszę uważnie wiersza H. Bechlerowej „Makówkowy teatrzyk”. 
Makówkowy teatrzyk – 

jest tu na co popatrzeć! 

Makówkowa rodzina 

przedstawienie zaczyna. 

Jest tata, Mak wąsaty, 

i mama w chustce w kwiaty, 

i córeczki w sukienkach: 

duża, 

mała, 

maleńka. 

Makówkowa rodzina 



właśnie taniec zaczyna. 

Już tata Mak z wąsami 

macha w górze rękami 

i kłania się, i śpiewa, 

jak to się mak zasiewa. 

Do rodziny mówi tak: 

– Razem ze mną siejcie mak! 

Sieje mak razem z tatą 

mama w chustce w kwiaty 

i córeczki w sukienkach: 

duża, 

mała, 

maleńka. 

Kończy się przedstawienie! 

Słuchamy zapatrzeni... 

Jest cisza, spokój taki, 

jakby kto posiał makiem. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania… 

-Kto występował w przedstawieniu? 

-Jak wyglądali członkowie rodziny pana Maka? 

-Co robili? 

 

Poproś kogoś dorosłego o wyjaśnienie powiedzenia „cisza jak makiem zasiał”. 
 

2. Pobaw się w zabawę ruchową „siała baba mak”. 
Spróbuj nauczyć się tekstu: 
Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było 
tak. 

Piosenki możesz posłuchać na: 
https://www.youtube.com/watch?v=iY0qLrO05I0 

 

3. Ćwiczenie matematyczne na podstawie wiersza M. Skorek. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY0qLrO05I0


Posłuchaj tekstu wiersza, a w miejscach oznaczonych gwiazdką, powtarzaj za 
rodzicem liczebniki licząc do 5. 

Siedzi na drucie 

wróbelek mały. 

Przyfrunął drugi 

i plotkowały. 

Teraz niech dzieci 

pięknie poćwiczą 

i na wydechu 

ptaszki policzą: 

– Jeden, dwa.* 

Do wróbli owych 

przyfrunął trzeci. 

Ile jest wróbli 

Policzcie, dzieci. 

– Jeden, dwa, trzy.* 

A już za chwilę 

nowy tu siedział. 

Ile jest wróbli? 

Kto będzie wiedział? 

– Jeden, dwa, trzy, cztery.* 

Piąty wróbelek 

do ptaków leci. 

Ile jest ptaszków? 

Czy wiecie, dzieci? 

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.* (…) 

 

 



Wtorek, 13.04 

 
1. Czy masz w domu klocki? Myślę, że na pewno je masz. 
Przygotuj sobie klocki we wszystkich kolorach i połóż je przed sobą. Poproś 
kogoś dorosłego o przeczytanie wiersza W. Ścisłowski „Klocki”. 

Kolorowe klocki Jaś dostał od mamy. 
My wszystkie kolory doskonale znamy. 

Zielony jak wiosenna trawa. 

Brązowy jak poranna kawa. 
Niebieski jak kwiaty na łące. 
I żółty zupełnie jak słońce. 

Z kolorowych klocków Jaś zbudował domy. 
I z tego wysiłku sam stał się czerwony. 

 

Wskaż klocki w kolorach, o których jest mowa w wierszu. Jaki to był kolor 
(zielony, brązowy, niebieski, żółty, czerwony)? Czy udało ci się prawidłowo 
wykonać zadanie? Możesz teraz zbudować ze swoich klocków to co tylko 

chcesz. 

 

2. Przyjrzyj się uważnie dwóm postaciom poniżej i powiedz kogo przedstawiają. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie znasz bajki w których występuje księżniczka i rycerz? 

 

 



3. Wykonaj ćwiczenie; karta pracy cz. 2 str. 34. 
Obejrzyj zdjęcia ukazujące dwa różne przedstawienia. Pokoloruj ramkę tego 
zdjęcia, które pokazuje wg ciebie ciekawe przedstawienia. 
 

4. Posłuchaj zdań. 
Jeżeli uznasz, że zdanie jest prawdziwe, to klaśnij. A jeżeli uznasz, że zdanie 
nie jest prawdziwe, to siedź spokojnie. 
-Prawda to czy plotka? 

Że w teatrze aktora spotkasz, 
że występuje on na scenie, 
tam gdzie odbywa się przedstawienie. 
Żeby grać króla to beret trzeba mieć, 
a żeby grać trębacza to w rurę trzeba dąć. 
Kto gra królewnę, koronę ma na głowie. 
Gdy kończy się przedstawienie to opada kurtyna. 



Środa, 14.04 

 
1. Spróbuj wykonać ćwiczenie dykcyjne na 
podstawie krótkich tekstów o treści baśniowej. 
Powtarzaj za mamą lub tatą, podziałem na 
sylaby, następujący tekst: 
Król Ka-rol ku-pił kró-lo-wej Ka-ro-li-nie ko-ra-

le ko-lo-ru ko-ra-lo-we-go. 

Kra-sno-lu-dek ma czer-wo-ne u-bran-ko i czer-

wo-ne bu-ci-ki. 

 

2. Posłuchaj piosenki „Wielka wyprawa” (sł. H. 
Ożogowska, muz. T. Mayzner). 
https://www.youtube.com/watch?v=QXvP4HtwU5I 

 

Poproś kogoś dorosłego o wyjaśnienie niezrozumiałych słów i zwrotów 
wniebogłosy, dęba staną włosy, z bicza trzaskać, ubita dróżka… 

 

Powiedz jakie postaci występują w piosence i jakie czynności wykonują. 

 

Malowany wózek, para siwych koni, 

pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni!  
Pojadę daleko, po ubitej dróżce, 
tam gdzie stoi mała chatka na koguciej nóżce. 
Stanę przed tą chatką, będę z bicza trzaskał, 
wyjdźże, Babo Jago, wyjdźże jeśli łaska! 
Wyjdzie Baba Jaga, stara, całkiem siwa, 
i zapyta grubym głosem: "Kto mnie tutaj wzywa?" 

To ja, Babo Jago, 

chciałem ciebie prosić, 
żebyś nie więziła Jasia i Małgosi. 
Bo jak nie, to powiem 

rzecz ci nieprzyjemną: 
będziesz miała, Babo Jago, 
do czynienia ze mną! 

Strzeż się czarownico! 

Krzyknę w niebogłosy, 
że aż Babie Jadze 

dęba staną włosy. 
I koniki pognam, 

https://www.youtube.com/watch?v=QXvP4HtwU5I
https://www.youtube.com/watch?v=QXvP4HtwU5I


albo krzyknę na nie 

i pojadę do swej mamy, 
na drugie śniadanie! 

 

 

3. Pobaw się w zabawę „raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy” (poproś do zabawy 
rodziców lub rodzeństwo). 
Jedna osoba niech będzie babą jagą i stanie tyłem do ciebie. Ty możesz biegać 
po pokoju, ale na słowa które powie baba jaga (raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy) 

i odwróci się, musisz zastygnąć w bezruchu, przyjąć jakąś wymyśloną przez 
siebie pozę. Nie możesz się poruszyć. 
 

4. Wykonaj ćwiczenie w kartach pracy cz. 2 str. 35. 
Obejrzyj obrazki przedstawiające stroje dzieci. Spróbuj określić jakie postacie 
będą odgrywały dzieci, które się za nie przebiorą. W pustej ramce spróbuj 
narysować siebie samego przebranego za ulubioną baśniową postać lub 
ulubione zwierzę. 
 

 

 



Czwartek, 15.04 

 
1. Jeżeli masz w domu baśń o Królewnie Śnieżce, poproś kogoś dorosłego o 
przeczytanie jej. 

Możesz też obejrzeć baśń na: https://www.youtube.com/watch?v=SjoOidPv9NI 

 

Po wysłuchaniu lub obejrzeniu baśni spróbuj opowiedzieć mamie lub tacie 
przynajmniej jej fragment. Czy zapamiętałeś postaci występujące w baśni 
(Królewna Śnieżka, Macocha, krasnoludki, Książę). 
 

Czy potrafisz określić cechy Królewny Śnieżki? – dobra, miła, uczynna, 
piękna… 

A jaka była Macocha? - zła, podstępna, zazdrosna... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
źródło: https://sites.google.com/site/olasmialko/home/spiaca-krolewna 

 

2. Spróbuj namalować lub narysować ilustrację do wysłuchanej baśni. 
Możesz też spróbować ulepić z plasteliny jakąś postać z baśni. Możesz też 
wykorzystać kolorowanki, które znajdziesz na stronie: 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kreskowki/krolewna-sniezka-i-

siedmiu-krasnoludkow 

 

3. Pobaw się w zabawę ruchową „droga do krainy bajek”. 

Będziesz potrzebować długiej skakanki, sznurka, lub klocków z których 
ułożysz drogę. Spróbuj przejść po ułożonej przez siebie drodze, starając się nie 
zboczyć z niej. 

https://www.youtube.com/watch?v=SjoOidPv9NI
https://sites.google.com/site/olasmialko/home/spiaca-krolewna


Piątek, 16.04 

 
1. Spróbuj rozwiązać baśniowe zagadki. 
 

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, 
znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka? 

(Jaś i Małgosia). 

Cztery łapy, ostre zęby, 
podobny do psa. 

Połknął babcię i Kapturka, 
czy ktoś z was go zna? 

(wilk z Czerwonego Kapturka). 

Buty nosi, choć to nie człowiek. 
Co to za zwierzak, kto mi odpowie? 

(Kot w Butach). 

Ostre wrzeciono do ręki wzięła, 
ukłuła się w palec na 100 lat zasnęła. 

(Śpiąca Królewna). 

Kto na tańcu w pałacu 

czasu miał niewiele? 

Kto, wybiegając z pałacu 

zgubił pantofelek? 

(Kopciuszek). 

Z jakiej wyszliśmy bajki? 

To my - brat i siostrzyczka. 

Znaleźliśmy w lesie „słodką” chatkę 

i zjedliśmy z jej dachu pierniczka 

nie mamy na imię Staś i Zosia, 
bo my jesteśmy… 

(Jaś i Małgosia). 
Źródło: https://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+postaciach+z+bajek 

 

 

https://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+postaciach+z+bajek


2. Podziel na sylaby następujące wyrazy, przygotuj sobie kilka klocków: 

*kareta (ka-re-ta) 

*koszyczek (ko-szy-czek) 

*pierniki (pier-ni-ki) 

*miotła (miot-ła) 

*krasnoludek (kras-no-lu-dek) 

*chatka (chat-ka). 

*korona (ko-ro-na). 

Spróbuj policzyć ile jest sylab w poszczególnych wyrazach kładąc tyle 
klocków, ile jest sylab w danym wyrazie. 

3. Pobaw się w zabawę ruchową „gdzie schowana jest korona?” 

Poproś kogoś dorosłego o narysowanie korony. Spróbuj ją sam wyciąć i skleić. 
Gdy korona będzie gotowa, poproś któregoś z rodziców by ją schował (ty 
oczywiście nie możesz tego widzieć). Spróbuj jak najszybciej odnaleźć 
schowaną koronę. Później ty możesz schować koronę, a rodzic niech szuka itd. 

  

 

 

 

 

 

4. Spróbuj wymyślić zakończenie bajki… 

Posłuchaj jej początku: 

Dawno, dawno temu, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami, mieszkała z 
rodzicami – królem i królową, piękna królewna. Pewnego dnia, gdy była z 
dwórkami nad jeziorem i pływała z nimi w łódce, zobaczyła w wodzie złotą 
rybkę, która się do niej odezwała... 

Jak myślisz, co się dalej działo? Jaki masz pomysł na dalszy ciąg tej bajki? 


