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Cele projektuUczeń:
• zna podstawowe pojęcia związane z teatrem i potrafi ich użyć w odpowiednim znaczeniu i kontekście,
• potrafi wymienić rodzaje teatru (pantomima, teatr kukiełkowy, balet, opera, teatr cieni, teatr uliczny, itp.),
• wie czym jest dykcja, potrafi zastosować zasady poprawnej wymowy (wie jak należy się wypowiadać, aby być dobrze słyszanym i rozumianym),
• potrafi wyrazić ze pomocą mimiki podstawowe stany emocjonalne (złość, radość, smutek, zdenerwowanie),
• potrafi za pomocą pantomimy przedstawić proste czynności/sytuacje (gra w piłkę, mycie naczyń, jazda na łyżwach, rozmowa z kolegą, itp.),
• wie  jakie  są  etapy  powstawania  sztuki  teatralnej  (wie,  że  jej  podstawą  jest  koncept-pomysł, następnie powstaje scenariusz, który kształtuje bohaterów, równocześnie powstaje scenografia,  a  ostaniem  etapem   jest  przygotowanie  „reklamy”  –  afiszów  i  zaproszeń  na przedstawienie),
• rozwija/kształtuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym,
• rozwija wyobraźnię plastyczną, umiejętność planowania przestrzennego, 
• zdobywa umiejętności improwizacyjne i naśladowcze.   



Etap I
Co wiemy o teatrze?

Cele:
• ustalenie poziomu wiedzy uczniów w zakresie teatru,
• uporządkowanie posiadanych wiadomości,
• wskazanie informacji, które uczniowie chcieliby poznać,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.Czas realizacji: 90 minut (2 lekcje)
• Odkrycie  tematu  zajęć  –  nauczyciel  tworzy  aurę  tajemnicy  wokół  nowego  tematu. Zadaniem uczniów jest  jego  odkrycie  –  kolejno  zadają  pytania,  na  które  nauczyciel  może odpowiadać „tak” lub „nie”.
• Dyskusja wprowadzająca:- czym jest teatr?- jakie mamy doświadczenia związane z teatrem?- jakie teatry odwiedziliśmy?- a jakie chcielibyśmy zobaczyć?- co nam się podoba w teatrze?   
• Tworzenie  słowno-obrazkowej  mapy  myśli  przedstawiającej  TETR  –  praca  w czterech kilkuosobowych grupach (maksymalnie 4 osoby).  
• Prezentacja prac. Uważne oglądanie plansz innych grup – zadaniem każdego ucznia jest znalezienie jednej nowej lub zaskakującej informacji.
• Poszukiwania odkrywców teatru – tworzenie listy zagadnień, pytań, na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedz.



Etap II
Magiczne pudełko – pantomima

Cele:
• rozwijanie  i  kształtowanie  wyobraźni  oraz  umiejętności  improwizacyjnych i naśladowczych, 
• poznanie  podstawowych  zasad  ruchu  scenicznego  (ustawienie  przodem  do  widowni, przerysowane/wyraźne ruchy).Czas realizacji: 90 minut (2 lekcje)
• Wspólne oglądanie filmiku przedstawiającego pantomimę.
• Dyskusja:- jaki rodzaj teatru przedstawiał film?- czym jest pantomina?- co można pokazać za pomocą pantomimy?- jakie są zasady poruszania się na scenie?
•  Magiczne pudełko -  gra z pantominą. Uczniowie siedzą na podłodze (na kształt widowni teatralnej), nauczyciel wpycha na środek magiczne (niewidoczne) pudełko, równocześnie na środku kładzie pudełeczko z karteczkami. Uczniowie kolejno losują karteczki i  wyciągają z pudełka  wylosowane  przedmioty.  Następnie  bez  użycia  słów  pokazują  jak  się  ich  używa. Pozostały dzieci zgadują, jaki przedmiot aktor trzyma w ręce.Przykładowe hasła: farby, rower, kalkulator, filiżanka, biurko, kredka, igła, żelazko, kurtka, telefon, itp.
• Dyskusja podsumowująca:- co w tym ćwiczeniu sprawiło nam trudność?- dzięki jakim ruchom aktora udało nam się odgadnąć nazwę przedmiotu?    
• Poszukiwania odkrywców teatru – sprawdzenie czy udało nam się poznać odpowiedź, na któreś pytanie z listy.  



Etap III
W teatrze występują …

Cele:
• poznanie podstawowych pojęć związanych z teatrem,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.Czas realizacji: 45 minut (1 lekcja)
• Domino  teatralne  –  podział  uczniów  na  4  grupy  (maksymalnie  czteroosobowe). Przygotowanie kostek domina (wycięcie). Uczniowie dopasowują definicję do pojęcia.
• Prezentacja gotowych prac – umówienie pojęć i ich definicji.
• Quiz  teatralny  (z  hasłami  zawartymi  w  wcześniej  ułożonym  domino)  –  nauczyciel przedstawia wybraną definicję, zgłaszają się uczniowie, którzy znają prezentowane pojęcie. Nauczyciel  wybiera  jednego  z  nich.  Wskazany  uczeń  opisuje  kolejne  pojęcie,  pozostali  uczestnicy zabawy starają się odgadnąć pojęcie. Uczeń wybiera jednego z nich.  

Etap IV
„Gimnastyka teatralna” - Historia pewnej królewny

Cele:
• poznanie  definicji  słowa  dykcja  i  elementów,  które  składają  się  na  poprawne wypowiadanie się (postawa, ton głosu, pauzy w czasie wypowiedzi, wyraźna wymowa) oraz ćwiczeń z „gimnastyki buzi i języka”,
• nauka przedstawiania za pomocą mimiki i ruchów podstawowych stanów emocjonalnych (radości,  złości,  gniewu,  itp.  –  ćwiczenie  nazywania  stanów emocjonalnych)  oraz  krótkich  sytuacji dramowych. 



• Gimnastyka buzi i języka 
• „Zabawa w rybę” – szerokie otwieranie i zamykanie ust. 
• „Szminka” – przesuwanie wysuniętego języka wokół otwartych ust od strony wewnętrznej, oblizywanie warg. 
• „Mówiąca ryba wirtualna” – powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku, wolno i bardzo szybko: da – de – di – do – du, ta – te – ti – to – tu, ra – re – ri – ro – ru, la – le – li – lo – lu, dza – dze – dzi – dzo – dzu.
• „Zabawa w oddechy” -  wielokrotnie wypowiadamy na wydechu krótki wyraz (np. koza, lizak itp.);
• ,,Kaczka” – wykonanie głębokiego wdechu i staranie się, by na jednym wydechu mówić  tekst,  np.  „Siedzi  kaczka  na  Dunaju  na  dwudziestym  pierwszym jaju: jedno jajo, drugie jajo…”.

• Bajka logopedyczna – czytana przez nauczyciela Późnym wieczorem jeszcze szczęśliwa Amelka (wszyscy uśmiechają się, pokazując zęby) wraz ze swymi towarzyszami dotarła do Szepczącego Lasu, w którym rosło mnóstwo olbrzymich drzew.  (Dotykamy  czubkiem  języka  wszystkich  zębów  po  kolei  –  liczymy  je).  Drzewa  są bardzo wysokie (językiem dotykamy czubka nosa) i mają twarde pnie (masujemy językiem górne i dolne zęby). Amelka nikogo nie widzi,  więc głośno krzyczy (powtarzamy: ojojojo!).  Wszystkim jest zimno (język wysuwamy z buzi i chowamy – najpierw język jest długi, prosty jak grot, drugi raz płaski i szeroki– ćwiczymy naprzemiennie). Amelka przytula się do Bobra (językiem  masujemy  wewnętrzną  stronę  policzka  prawego,  potem  lewego  –  czynność powtarzamy przynajmniej pięć razy). Bóbr uśmiecha się do Amelki, Amelka do Dyni, Dynia  do… (wszyscy uśmiechają się, przyklejając wargi do zębów – nie mogą pojawić się zęby). 
• Dyskusja:- dlaczego aktorzy wykonują gimnastykę buzi i języka?- jak nazywamy umiejętności związane z wyraźnym wypowiadaniem się? - co składa się na poprawną dykcję?
• „Gimnastyka teatralna” – Historia pewnej królewny Grupa w rozsypce spaceruje po sali. Nauczyciel stoi na podwyższeniu (może to być krzesło) znajdującym się pośrodku sali.  Głośno i z odpowiednimi przystankami czyta tekst, którego treść ma stanowić kanwę gry dramowej. W chwili, kiedy nauczyciel robi pauzę (zaznaczona jest w tekście jako wielokropek w nawiasie), dzieci powinny za pomocą gestów, mimiki lub ruchu i dźwięków odtworzyć przeczytaną właśnie treść. Pewnego  dnia  bardzo  chory  król  (...)  zebrał  trzech  swoich  synów  i  rzekł:  –Ten,  który przyniesie mi skarb najcenniejszy,  zostanie moim następcą.  Wyruszył  najstarszy syn (...)  i 



przyniósł szablę ze szlachetnego kruszcu zrobioną (...). Wyruszył średni syn (...) i przyniósł  szkatułkę pełną kosztowności (...). Wyruszył najmłodszy syn ( ...). Szedł, szedł (...), aż trafił do lasu (...). Wokół cisza (...). Tylko drzewa kołyszą się (...) i szepcą coś po swojemu (...). Strasznie  się jakoś zrobiło (...). Nagle patrzy (...), a przed nim stoi ni to szałas, ni to chatka (...). Zagląda do środka (...), a tam stara wróżka siedzi (...) i trzyma w dłoniach szklaną kulę (...).–Wiem, po co przyszedłeś. Są tu dwa cenne kosze (...).  W jednym, są kosztowności,  szafiry bursztyny,  szmaragdy (...),  w drugim suszone zioła  mające  cudownie  uzdrawiającą  moc (...).  Jest  tam korzeń żeń-szeń, szałwia, mniszek. Wybieraj (...)! –Szalenie trudny wybór –myśli najmłodszy syn (...) –kosz o wiele większy niż szkatułka brata. Aleojciec jest chory (...).  Może zioła mu pomogą? (...)Wybrał kosz z ziołami (...). Wtedy szklana kula pojaśniała (...) i ledwie słyszalnym szeptem powiedziała:–Postąpiłeś bardzo szlachetnie.  Najcenniejsze na świecie jest zdrowie (...)”.
• Dyskusja:-  jak  nazywa  się  przestawienie  ruchem  lub  mimiką  czytanego  tekstu  (w  tym  samym momencie)?- czy aktorzy w prawdziwym teatrze także improwizują? - co w tym ćwiczeniu sprawiło nam trudność?  

Etap V
Zapraszamy na spektakl!

Cele:
• poznanie etapów powstawania sztuki teatralnej (uczeń wie, że jej podstawą jest koncept-pomysł, następnie powstaje scenariusz, który kształtuje bohaterów, równocześnie powstaje scenografia  a  na  końcu  przygotowywana  jest   reklama  -  afisze,  zaproszenia  na przedstawienie)
• przygotowanie przedstawienia kukiełkowego: wybranie kukiełek, napisanie scenariusza oraz przygotowanie dekoracji,
• wystawienie przedstawienia (ćwiczenie właściwego zachowania widowni – dzieci, które oglądają przedstawienie, aktorów za kulisami oraz tych na scenie) 
Czas realizacji: 135min. (3 lekcje)    
• Tworzymy  przedstawienie  –  podział  na  cztery  grupy  (maksymalnie  czteroosobowe) 



przygotowanie planu pracy dla każdej grupy – wspólnie wybieramy kolejność wykonywanych czynności, zapisanie planu na tablicy).  
• Wybieranie  kukiełek (spośród czterech zestawów).  Przygotowanie  małych „aktorów” - wycięcie, pokolorowanie, przyklejenie patyczków.Kukiełki  „proponują”  koncept  przedstawienia  (Legenda  o  Smoku  Wawelskim,  historia Czerwonego  Kapturka,  Kot  w  butach,  W  świecie  owadów),  jednak  dzieci  mogą  stworzyć całkiem nową historię.  
• Tworzenie  scenariusza  –  zdaniem  każdej  grupy  jest  przygotowanie  przedstawienia składającego się z trzech krótkich scenek. 
• Przygotowanie  scenografii  –  ustalamy,  że  nasza  sceną  będzie  szkolna  ławka,  więc dostosowujemy  dekoracje  do  jej  wielkości  –  do  stworzenia  dekoracji  możemy  użyć przeróżnych przedmiotów od materiałów plastycznych do rzeczy znajdujących się w sali.  
• Próby do przedstawienia – nauczyciel ogłasza moment, w którym powinny się rozpocząć próby do przedstawień (mnie więcej na 15 minut przed zakończeniem pracy).  
• Wystawiamy  przedstawienie  –  przed  rozpoczęciem  Przeglądu  Teatrów  Kukiełkowych nauczyciel  wspólnie  z  uczniami  przypomina  jak  powinni  zachowywać  się  widzowie  oraz aktorzy.  
• Poszukiwania odkrywców teatru – sprawdzenie czy udało nam się poznać odpowiedź, na któreś pytanie z listy.  

A tak wyglądał nasz teatr... 











Pierwsza grupa z teatrzykiem kukiełkowym pt.: 
„O babci, dziadku i złym smoku…”

Druga grupa z teatrzykiem kukiełkowym pt.:
„Niezwykła podróż na nieznaną planetę”



Trzecia grupa z teatrzykiem kukiełkowym pt.:
„Golumy, mały żółw i smok”

Nasze kukiełki 








