
 

Witamy Uczniów 

W tym tygodniu zapraszamy do zabawy od krzyżówki, a kończymy na międzyszkolnym 
Konkursie plastycznym /informacje w punkcie IV 5./. 

I. Krzyżówka –jej rozwiązanie to hasło tego tygodnia 
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HASŁA POMOCNICZE: 

1. Spędzasz teraz tam najwięcej czasu 

2. Czwarty miesiąc roku 

3. Odpowiada na pytanie co robi? 

4. Żyjesz na tej planecie 

5. Bohater tytułowy wiersza J. Brzechwy 

6. Autor książki pt. „Lokomotywa” 

7. Kolor – symbol wiosny 

8. Dom większości ptaków 

9. Za oknem już się zieleni 

10. Jeden z pierwszych wiosennych kwiatów 

11. Żyją w nim pszczoły 

 



II. Obejrzyj przedstawienie, np.: 

 “MISIOWE OPOWIEŚCI, TEATRZYK DLA DZIECI” 
https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk   

 BAŚŃ O SMOKU WAWELSKIM - TEATRZYK KUKIEŁKOWY 
https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk 

 Inne, dostępne na TVP abc, TVP Kultura 

III. Pobawmy się w teatr: 

 Znajdziesz podpowiedzi w  filmie pt. “Jak powstaje spektakl teatralny?” 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

27marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. 
 

*Teatr istnieje od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Przybierał 
różne formy i postacie. 
Ale nie zmieniło się w nim jedno. Aktor, bez którego teatr 
by nie istniał. 
 
W teatrze lalek aktorzy odgrywają sceny, poruszając 
lalkami i mówiąc za nie. Dzięki temu kukiełki, pacynki, 
jawajki i marionetki, bo tak o nich mówimy, od wieków uczą 
i bawią publiczność na całym świecie. 
 
W teatrze pantomimy nie usłyszycie słów. Aktorzy nie uczą 
się tekstów na pamięć. Używają wyłącznie ruchów i gestów. 

 

 Spróbuj pobawić się w teatrzyk /lalkowy albo pantomimy/, może z tymi 
wierszami. 

*Maria Konopnicka 
„STEFEK BURCZYMUCHA” 
Narrator 
O większego trudno zucha, 
Jak był Stefek Burczymucha... 
Stefek 
– Ja nikogo się nie boję! 
Choćby niedźwiedź... to dostoję! 
Wilki?.. Ja ich całą zgraję 
Pozabijam i pokraję! 
Te hieny, te lamparty, 
To są dla mnie czyste żarty! 
A pantery i tygrysy 
Na sztyk wezmę u swej spisy! 
Lew!... Cóż lew jest? – kociak duży! 
Naczytałem się podróży! 
I znam tego jegomości, 
Co zły tylko, kiedy pości. 
Szakal, wilk?... Straszna nowina! 
To jest tylko większa psina!... 

*Juliana Tuwima  
„Dżońcio”  
 
Mój piesek Dżońcio – oto go macie – 
To mój największy w świecie przyjaciel. 
Codziennie w kącie kanapy siadam 
I z moim Dżońciem gadam i gadam. 
Gadam i gadam, a Dżońcio milczy, 
Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. 
Dziś mówię: „Dżońciu! Pomówmy o tem, 
Żebyś od jutra był naszym kotem. 
Będziesz pił mleko i łapał myszy…” 
Dżońcio udaje, że mnie nie słyszy. 
„Albo zrobimy z ciebie niedźwiedzia 
I będziesz w klatce żelaznej siedział! 
Nie będzie szynki, schabu tłustego…” 
Dżońcio udaje głuchoniemego. 
„Albo zostaniesz… koniem, 
powiedzmy… 
Chcesz owsa?…” (Dżońcio jest nieobecny). 



(Brysia mijam zaś z daleka, 
Bo nie lubię, gdy kto szczeka!) 
Komu zechcę, to dam radę! 
Zaraz na ocean jadę, 
I nie będę Stefkiem chyba, 
Jak nie chwycę wieloryba! 
Narrator 
I tak przez dzień boży cały 
Zuch nasz trąbi swe pochwały. 
Aż raz usnął gdzieś na sianie... 
Wtem się budzi niespodzianie, 
Patrzy, a tu jakieś zwierzę 
Do śniadania mu się bierze. 
Jak nie zerwie się na nogi, 
Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi — 
Pędzi, jakby chart ze smyczy... 
 

„Jeśli nic nie chcesz, to wiesz, co zrobię? 
Sklep z kiełbaskami otworzę sobie. 
(Dżońcio już uszy nastawił sztorcem, 
Słucha)… a z ciebie zrobię dozorcę, 
Żeby nie skradli kiełbas złodzieje!” 
Dżońcio się łasi, Dżońcio się śmieje! 

 
 
IV Zabawy cd.: 
 
1.* Zachowania zwierząt. 
Bawić się może dowolna ilość graczy. 
Zadaniem jest odtworzenie zachowań zwierząt. Może to być bawiący się czy polujący kot, 
przemykająca mysz, jakieś zwierzę podpatrzone w ogrodzie zoologicznym. Grę można 
skomplikować, ukazując dane zwierzę w określonej sytuacji, np. psa z kością czy z piłką, 
itp. Kto zgodnie, zamienia się z pokazującym. 
2. * Małe, duże , ogromne. 
Praca indywidualna. 
Uczestnicy starają się przedstawić po kolei  te same czynności, przechodząc od przedmiotów 
miniaturowej wielkości do przedmiotów, które teraz mają wymiary olbrzymie, np.: 
prasowanie, obieranie ziemniaków, zawieszanie obrazu, krojenie kotleta, itp. 
Przeprowadzamy 8-10 rund, kto pierwszy odgadnie, otrzymuje 1p., wyniki zapisujemy. Kto 
zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Nagrodą może być coś słodkiego lub samodzielne 
wymyślenie innych czynności i poprowadzenie zabawy. 
 
 
Zdrowie i marcowa pogoda. 

 
3. Spacer po ogrodzie lub obserwacje zaokienne, co się zmieniło w przyrodzie. 

- Można narysować/namalować/wykleić, jak wyglądają drzewa, krzewy, wiosenne 
kwiaty, ptaki. 

-Dla chętnych założenie własnego ogródka, np. wysiane owsa czy rzeżuchy ( jeśli są w 
domu nasiona), włożenie do słoika z wodą cebuli, czy posadzenie  w doniczce 
pietruszki z wyrastającą zieloną natką.  Można też włożyć do wazonu przycięte gałęzie 
krzewów, czy drzew z wyrastającymi pączkami i obserwować, jak rozwijają się nowe 
listki. 

 
4. Przyrządzenie z rodzicami, starszym rodzeństwem, zdrowej surówki, np. ze startej 
marchewki z jabłkiem, kiszonej kapusty czy pora z marchewką i jabłkiem. 
 
 
 
 



5. Konkurs plastyczny „Aby zdrowym być, trzeba ręce myć!” 
Organizator Redakcja „Zdrowie Pacjenta” 
https://www.spzzlo.pl/2,1,426,aktualnosci-dla_pacjentow 
 

*Źródło: „Międzynarodowy Dzień Teatru” scenariusz imprezy okolicznościowej  - MAC 
inspiracje; 
*Ks.Mariusz Lach „133 ćwiczenia teatralne” 
 

 
Pozdrawiamy 
 Zespół Świetlicy 


