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Cele ogólne i operacyjne

-zainteresowanie uczniów tematyką teatru,

-wzbudzenie motywacji do uczestnictwa w tej formie 
kultury,

-wyzwalanie kreatywnego podejścia do realizowanych 
zadań

 

-uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia związane z teatrem,

-wie czym charakteryzował się teatr starożytny oraz 
czym charakteryzuje się teatr współczesny,

-aktywnie uczestnicy w zajęciach wykonując ćwiczenia 
plastyczne i pisemne,

-podejmuje współpracę w grupie (przyjmując w niej 
różne role),

-potrafi wymyślić zadanie matematyczne,

-potrafi pracować z tekstem według podanych przez 
nauczyciela wskazówek,

-wie jak zachować się w teatrze,

-podejmuje refleksję na temat treści przedstawionych 
w spektaklu oraz książce pt. „Mały Książę”,

-doskonali umiejętność formułowania swoich myśli,

-wyraża w zabawach teatralnych swoje emocje, 
potrzeby, marzenia,

-potrafi samodzielnie opracować metody sprawdzające 
nabyte wiadomości i umiejętności



CZERWIEC

Teatr w starożytnej Grecji

-źródła teatru: Dionizje Wielkie, 
Dionizje Małe (formy teatralne),

-miejsce spektakli (budowa 
amfiteatru), czas ich trwania,

-cechy tragedii greckiej,

-aktorzy i kostiumy,

-twórcy sztuk (Ajschylos, Sofokles, 
Eurypides)

-tworzenie plakatów na podstawie 
przygotowanych przez uczniów i 
nauczyciela materiałów (według 
powyższych zagadnień),

-prezentacje grup,

-zajęcia plastyczne: tworzenie 
masek (gniewu, strachu, płaczu, 
śmiechu)



Matematyka i język polski   

 -układanie przez uczniów zadań tekstowych 
związanych z zagadnieniami teatru ( np. obliczanie 
obwodów figur,  cen biletów dla osób indywidualnych i 
grup, miejsca na widowni- liczby parzyste, nieparzyste, 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, tabliczka 
mnożenia, dzielenia),

-wprowadzenie odmiany czasownika przez osoby i 
czasy z wykorzystaniem czasowników z wiersza Ewy 
Skarżyńskiej pt. „Teatr” oraz Marii Witewskiej „Teatr”

-(wyszukiwanie przez uczniów czasowników, 
wprowadzenie przez nauczyciela teorii dotyczącej 
odmian czasownika przez osoby i czasy; ćwiczenia 
doskonalące).



Teatr współczesny

-wyjście do Teatru STU na spektakl pt. „Mały 
Książę”,

-zadanie domowe: wyjaśnienie pojęć związanych z 
teatrem (scena, kurtyna, sufler, aktor, reżyser, 
scenografia, rekwizyt, obsada, kostiumy, katharsis),

-omówienie zadania; umiejscowienie odpowiednich 
podpisów na obrazku przedstawiającym współczesną 
scenę,

-porównanie greckiego teatru starożytnego i 
współczesnego na przykładzie „Małego Księcia” 
(praca w parach z wykorzystaniem pojęć z zadania 
domowego),

-wyszukiwanie ciekawostek dotyczących teatru.



„Mały Książę”

-rozmowa na temat postaci 
Małego Księcia (praca z książką 
oraz na podstawie wrażeń ze 
spektaklu):

-planety, które odwiedził Mały 
Książę, osoby, które na nich 
spotkał,

-czego uczy nas Mały Książę?

-samodzielne wyszukiwanie 
ważnych dla dzieci cytatów z 
książki- praca w grupach, 
indywidualne tworzenie 
rysunków- stworzenie klasowej 
gazetki).



WRZESIEŃ

Warsztaty teatralne

 
Część pierwsza:

Ćwiczenia teatralne całej grupy 
poprowadzone na podstawie publikacji 
„Gra w teatr z Dormanem” Justyny 
Czarnoty i Justyny Sobczyk.

 

Część druga:

-podział klasy na grupy ćwiczeniowe,

-do przemyślenia w domu: jakie jeszcze 
planety mógł odwiedzić Mały Książę?

-jakie osoby, postaci mógł na nich 
spotkać?

-jakie „złote myśli” mogły wyniknąć z 
tych spotkań?

 

-praca w grupach: tworzenie scenariusza 
krótkiego przedstawienia (podział ról, 
koncepcja, przygotowanie kostiumów, 
rekwizytów, scenografii, tworzenie 
zaproszeń),

-nagrywanie przedstawień.

 



TEATROTEKA SZKOLNA

Przy okazji polecam stronę: 
www.teatrotekaszkolna.pl na której znajdują się 
ciekawe propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć 
teatralnych z podziałem na różne grupy wiekowe. 
Warto odwiedzić

http://www.teatrotekaszkolna.pl/


Wyjście do Teatru Starego w Krakowie (spotkanie z 
pracownikiem, zwiedzanie teatru „od kuchni”).

Gra terenowa utrwalająca zdobyte informacje 
dotyczące teatru.



Zadanie z porównania teatrów zrealizowane przez uczniów
 STAROŻYTNY TEATR GRECKI TEATR WSPÓŁCZESNY

AKTORZY Grali wyłącznie mężczyźni, którzy wcielali się 
również w role kobiece.
Początkowo na scenie występował tylko jeden 
aktor, później liczbę aktorów zwiększono do trzech.
Występował chór.

Grają zarówno mężczyźni jak i kobiety (czasami 
mężczyźni grają role kobiece i na odwrót). 
Czasami aktorzy wcielają się również w role 
zwierząt lub postaci fantastycznych stworzeń.
Używa się kukiełek, marionetek, pacynek. Liczba 
aktorów jest różna w zależności od potrzeb sztuki 
(od jednego do kilkudziesięciu a nawet kilkuset).

SCENA
Sztuki odgrywano na świeżym powietrzu. 
Teatry były budowane z kamienia na 
zboczach gór (każdy rząd dobrze widział 
scenę). Teatr mógł pomieścić do kilku 
tysięcy widzów.
Miejsce dla widowni- THEATRON
Scena- PROSKENION
Przebieralnia dla aktorów- SKENE
Miejsce dla chóru- ORCHESTRA
Garderoba i kulisy- PROSKENIUM

Sztuki odgrywane są w specjalnych 
budynkach- teatrach w których można 
zobaczyć sceny mniej lub bardziej 
rozbudowane. Widownia również znajduje 
się w różnych miejscach. Funkcjonuje 
także TEATR ULICZNY- sztuki odbywają się 
poza budynkami na przykład w parku lub 
centrum handlowym.



 

SCENOGRAFIA

Raczej uboga scenografia. Aktorzy nosili jaskrawe kostiumy, peruki oraz buty na koturnach 
aby byli dobrze widoczni z widowni. Każda postać nosiła maskę (tragiczną lub komiczną). 
Maska była specjalnie skonstruowana tak aby widzowie lepiej słyszeli aktorów.

Stosowanie reflektorów, specjalnych efektów świetlnych, dymnych. Używanie nowoczesnych 
technologii. Bogate, oryginalne kostiumy (w zależności od rodzaju sztuki). Duża ilość 
rekwizytów  

ZASADY TWORZENIA SZTUK

Zasada trzech jedności (miejsca, czasu, akcji).

Zasada DECORUM (w komedii dopuszczano styl niski czyli żarty, swobodny język, a w 
tragedii styl wysoki czyli podniosły, uroczysty).

Zasada nieprzedstawiania bezpośrednio scen krwawych.

 

 

W sztukach współczesnych jednolite zasady tworzenia sztuk nie obowiązują. Wszystko zależy 
od wizji twórcy sztuki.



Ciekawostki znalezione przez jedną 
z uczennic

KABUKI- to pochodząca z XVI w. 
tradycyjna forma teatru 
japońskiego. W sztukach grają 
wyłącznie mężczyźni, mają 
skomplikowany makijaż i 
wyszukane kostiumy; na scenie 
tańczą i śpiewają. Przedstawienia 
trwają cały dzień i są w Japonii 
bardzo popularne. 

PANTOMIMA- rodzaj 
przedstawienia w którym aktor 
(mim) nie używa głosu tylko 
odgrywa przedstawienie używając 
ruchu, mowy ciała i gestów. Takie 
występy mają bardzo długą tradycję, 
a najsławniejszym z mimów był 
Francuz z charakterystycznie 
pomalowaną na biało twarzą- 
Marcel Marceau.



   

   TEATR GLOBE (pod kulą ziemską)- 
zbudowano go w Londynie w 1599r., ale uległ 
zniszczeniu w pożarze w 1613r. Był jednym z 
pierwszych i najsłynniejszych teatrów publicznych. 
Wszyscy ludzie (nie tylko bogaci) mogli oglądać w 
nim sztuki. Miał kształt okręgu. Miejsca były 
podzielone na stojące (tańsze) i siedzące (droższe). 
Nad wejściem widniał napis: "Totus mundus 
agit histrionem", co można przetłumaczyć jako: 
„Cały świat gra jakąś rolę".



FOTORELACJA 

Praca nad plakatami- poznajemy teatr starożytny





Pamiątkowe zdjęcie po wizycie w TEATRZE STU



Szukamy „złotych myśli” Małego Księcia
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