
Tematyka tygodnia „Z kulturą za pan brat” 

 

Balet i opera nasze serca na teatr otwiera 

(piątek) 

1. „Co to jest opera?” – rozmowa kierowana. R. pokazuje dziecku ilustrację z dowolnej 

opery. Następnie tłumaczy, że opera to taki rodzaj przestawienia teatralnego, w którym 

aktorzy rozmawiają ze sobą, śpiewając, a muzyka buduje nastrój opowieści. Na koniec 

rozmowy R. może włączyć dziecku fragment dowolnego libretta, gdzie śpiewają soliści i 

zespół. 

 

 

2. Bajka o Krasnalku Wokaklu – spacer po Operze Wrocławskiej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFs1Ak21Sbk 

 

3. Czytanie opowiadania pt. „Kofenek poznaje planetę Ziemię” – cz.141 - Opera 

https://www.youtube.com/watch?v=cFs1Ak21Sbk


 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 



4. „Prawda czy fałsz?” – zadania do powyższego tekstu 

 

       
 
 

5. „Jak działa telefon” – zabawa badawcza, eksperyment. R. robi dziurki w dnach dwóch 

plastikowych kubeczków. Następnie przeciąga dość długi sznurek (ok. 2 m) przez otwory i 

zawiązuje jego końce. Gdy telefon jest gotowy, dziecko trzyma przy uchu jeden kubeczek, 

a R. mówi do drugiego kubeczka jakieś hasło. Dziecko przekazuje to, co usłyszało. Uwaga! 

Telefon będzie działał, jeżeli podczas przekazywania informacji  



sznurek łączący kubeczki będzie bardzo naprężony (fale dźwiękowe rozchodzą się po 

sznurku). 

 

 
 
 
 

6. Praca w książce ( 4-latek): 

Praca z KP2.27 – ćwiczenie motoryki małej, układanie historyjki obrazkowej. Dziecko 

wycina trzy obrazki, a następnie układa je we właściwej kolejności i przyklejają na kartce. 

Na zakończenie opowiada historyjkę obrazkową „Bawimy się w teatr”. 

 

7. „Dobre maniery w teatrze” – rozmowa kierowana z wykorzystaniem sylwet z 

emocjami. R. zadaje pytania na temat tego, jak należy zachować się w teatrze. Dziecko po 

każdym zdaniu podnosi do góry swoje sylwety z emocjami (jeżeli zachowanie opisane 

przez R. jest dobre – sylwetę z uśmiechniętą buźką, jeżeli było niewłaściwe – sylwetę z 

rozgniewaną miną) i kończą zdanie:  

-Jeśli… to jesteśmy źli/szczęśliwi, bo nam przeszkadza/nie przeszkadza. 

– Jeśli w teatrze twój sąsiad rozmawia, to…, bo nam przeszkadza.  

– Jeśli w teatrze twój sąsiad grzecznie siedzi na swoim miejscu i jest cichutko, to…, bo nam 

nie przeszkadza.  

– Jeśli w teatrze twój sąsiad kręci się na swoim miejscu, wstaje i siada, to…  

– Jeśli w teatrze twój sąsiad żuje głośno gumę i je cukierki, szeleszcząc papierkami, to… 

 R. może dowolnie modyfikować zabawę tak, aby omówić wszystkie aspekty kulturalnego 

zachowanie w teatrze. 

 



 


