
Środa – 29.04.2020r.

Witam Was bardzo serdecznie! 

Jak Wam idzie nauka? Jesteście bardzo dzielni i pięknie pracujecie. Należą Wam się wielkie brawa. 

Dzisiaj mamy razem 2 edukacje wczesnoszkolne, zajęcia ruchowe oraz zajęcia komputerowe. 

Weźmiecie udział w rozmowie o teatrze lalek,  rozwiążecie kilka zadań z matematyki, będziecie się 

świetnie bawić na zajęciach ruchowych. Zaczynamy :)

Temat: Aktorzy w teatrze lalek. 

Zajęcia komputerowe

Otwórzcie ćwiczenia do zajęć komputerowych na str. 42-43. Poproście dorosłego o przeczytanie 

tekstu. Wykonajcie ćw. 1, które jest na płycie (płyta znajduje się z tyłu ćwiczeń).  Następnie 

wykonaj zadanie 2. Zadanie 3 i 4 jest dla osób chętnych. Powodzenia!!!

Edukacja wczesnoszkolna

1. Przygotujcie sobie ćwiczenia z matematyki. Otwórzcie je na stronie 39 i wykonajcie zadanie 1,2 i

3 oraz 4 i 5/40.

Zajęcia ruchowe

Ubierzcie odpowiedni strój do ćwiczeń i załączcie filmik: https://www.youtube.com/watch?

v=6zL8zd1fDZU 

Po zajęciach ruchowych zróbcie sobie przerwę, żeby coś zjeść i się napić. 

Edukacja wczesnoszkolna

1. Przygotujcie podręczniki i ćwiczenia z j. polskiego. Na początek lekcji obejrzyjcie film, który  

wprowadzi Was do tematu teatru lalek: https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4

2. Posłuchajcie lub przeczytajcie:

Teatr lalek to taki rodzaj teatru, w którym grają lalki poruszane przez aktorów – animatorów. 

Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu. Często są niewidoczni, ponieważ stoją za specjalnym 

parawanem. Zdarza się jednak, że aktor wraz z lalką występuje na scenie i jest widoczny dla 

widzów. Najpopularniejszymi lalkami teatralnymi są: pacynka, kukiełka i marionetka.

https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4
https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU
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3. Otwórzcie podręcznik na stronie 73 i wykonajcie zadanie 1 i 2 (ustnie).

4. Posłuchajcie lub przeczytajcie:

Pacynka to lalka zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora. Są też duże pacynki. Aktor wkłada 

dłoń w głowę takiej pacynki, odpowiednio porusza ustami lalki, jej czołem, nosem (wtedy pacynka 

robi miny) i naśladuje mowę.

Kukiełka to lalka teatralna osadzona na kiju. Proste kukiełki machają nogami i rękami. Są też takie,

do których rąk są przymocowane sztywne druty. Wówczas aktor – lalkarz tak porusza drutami, aby 

lalka mogła wykonywać różne gesty, np. łapać się za głowę, pomachać do kogoś lub komuś 

pogrozić.

Marionetka to lalka, którą aktor porusza, czyli animuje, od góry za pomocą nitek zawieszonych na 

specjalnym krzyżaku. Nitki te są przymocowane do elementów lalki. Każda nitka porusza inną 

częścią lalki. Lalki występują też w teatrze cieni. Są to lalki płaskie.



5. Czas na przerwę.

Włączcie sobie piosenkę, z wczorajszych zajęć: https://www.youtube.com/watch?

v=RMTBeqGpcOg 

Możecie do niej potańczyć lub jeżeli ktoś jest bardzo zmęczony to może poleżeć, słuchać i 

fantazjować.

6. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 62 i wykonajcie zadanie 1 i 2. 

Zadania dla chętnych:

- kukiełka z drewnianej łyżki: https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4

- marionetka: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved

-  wirtualny spacer w Teatrze Wielkim w Łodzi http://www.operalodz.com/spacer/
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