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 Zabawy teatralne to ważny element pracy 

pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie 
wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, 
muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą 
sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego 
charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości.            
Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową,  
w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma 
okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś 
innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy 
teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista                    
i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest 
również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłania je do 
zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. 
Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić 
swój słownik o takie pojęcia jak, np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy 
pantomima. 
           Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, 
kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie 
sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.  Dziecko 
wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich 
postępowanie.  Dziecko, jako aktor zdobywa świadomość, że grając kogoś, kim nie jest w rzeczywistości,        
że odtwarzając różne wymyślone zdarzenia, robi to po to, by lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której żyje,     
że wcielając się w coraz to inne postacie poznaje perspektywy własnego przyszłego życia. Gra aktorska 
stymuluje „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też 
poczucie wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela.  
 Kółko teatralne „Zielona Żabka” powstało z myślą o potrzebach dzieci z Przedszkola Nr 5  
w Sokółce. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia, poza 
realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności 
twórczej.  

Koło teatralnego „Zielone Żabki” to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Celem 
jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, 
kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej   
w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed 
publicznością na prawdziwej scenie. Koło teatralne jest przeznaczone dla niewielkiego zespołu dzieci /około 
12/, wyrażających chęć uczestnictwa bez względu na posiadane przez nie wiadomości, umiejętności i poziom 
uzdolnień. 
            Wspólnie z dziećmi przygotowujemy przedstawienia teatralne, dzięki którym mogą zaprezentować 
swoje umiejętności. Dzieci z koła teatralnego występowały z okazji uroczystości przedszkolnych 
organizowanych na terenie przedszkola takich jak: uroczyste zakończenie roku szkolnego, choinka, spotkanie 
opłatkowe, czy przedszkole bez przemocy.  

 
Opiekun koła Małgorzata Dębko 

   
           

ARTYKUŁ MIESIĄCA:    Koło teatralne „Zielona Żabka”      
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 marzec - zapisy dzieci do żłobka     
i przedszkola 

 12. III – „Człowiek orkiestra           
w przedszkolu” Wiesław Pyzalski -
Kielce 

 od 16 marca – do wyczerpania 
zapasów- kiermasz wielkanocny 

  19. III – przedszkolny konkurs 
piosenki  

 

 25. III- teatrzyk „Przygody 
niebieskiego smoka 

 kwiecień – przedszkolny konkurs 
recytatorski 

 kwiecień - audycja muzyczna 
 maj – wydanie kolejnego numeru 

gazetki przedszkolnej „Kwiatuszek” 35 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 

NASZE PRACE… 
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Maczki 
wiersze  
„W marcu” 
Raz śnieg pada, 
a raz deszczyk. 
Na jeziorze 
lód już trzeszczy. 
Błękit nieba 
lśni w kałuży, 
bałwan w słońcu 
oczy mruży. 
- Koniec zimy. 
Przerwa. 
Dzwonek. 
- To nie dzwonek, 
to skowronek! 
„Kot w masce” 
Ubrał kotek maskę misia 
-mru, mru, miau, miau, 
Misiem jestem już od dzisiaj! 
Przyszedł piesek, łapkę daje, 
grzecznie szczeka 
-hau,hau,hau,hau,  
A nasz kotek już daleko 
-miau, miau, miau! 
Czy ja taki groźny byłem? 
-hau,hau,hau, 
że misiaczka wystraszyłam?- 
-hau,hau,hau. 
piosenki 
„Wiosna wita nas” 
Płynie, płynie woda, 
szumi, szumi las. 
Rośnie, rośnie trawa. 
Wiosna wita nas! 
Ref: Rap 
Płynie woda. Płynie woda. 
Szumi las. Szumi las. 
Rośnie trawa .Rośnie trawa 
Wita nas.Wita nas. 
Lecą , lecą ptaki, 
wracają do gniazd. 
Rozkwitają kwiaty. 
Wiosna wita nas! 
Ref: Rap 
Lecą ptaki. Lecą  ptaki 

Do swych gniazd! Do swych 
Gniazd 
Kwitną kwiaty. Kwitną kwiaty. 
Wiosna wita nas. Wiosna wita nas. 
„Deszczowa piosenka” 
 Deszcz za oknem pada: kap, kap, 
kap.  
Smutno opowiada: kap, kapu, kap!  
Ref.: Deszczowa piosenka: kap, 
kap, kap!  
Jak deszczu kropelka: kap, kapu, 
kap! /x2 
Czarne chmury straszą: kap, kap, 
kap!  
Weź z sobą parasol: kap, kapu, 
kap!  
Ref.: Deszczowa piosenka: kap, 
kap, kap!  
Jak deszczu kropelka: kap, kapu, 
kap! /x2 
 
Stokrotki 
wiersze 
„Magiczne słowa trzy” 
Są magiczne słowa trzy. 
Słowa te wnet poznasz ty. 
Każde ma niezwykły dar, 
każde kryje w sobie czar. 
Słowa trzy- to tak niewiele, 
Byś był wszystkich przyjacielem. 
piosenki 
 „Grzeczne słówka”  
Dziękuję, przepraszam i proszę,  
Trzy słówka za małe trzy grosze 
I grzeczny królewicz, i grzeczna 
królewna  
Znają te słówka na pewno.  
Ref.: Trzy słówka za małe trzy 
grosze 
Dziękuję, przepraszam i proszę. 
II. To przecież niewiele kosztuje,  
Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.  
Korona ci z głowy nie spadnie na 
pewno.  
Nawet, gdy jesteś królewną. 
Ref.: Trzy słówka za małe trzy  

grosze…   
„Tęcza nad łąką” 
1.Ogromna chmura zakryła słońce, 
lecą na ziemię deszczu kropelki, 
mokną biedronki, mokną zające, 
małym ślimakom mokną muszelki. 
Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna! 
Błyszczy w górze kolorami! 
Weźmy wszyscy się za ręce, 
Namalujmy tęczę sami! 
2. Zza wielkiej chmury wybiegło 
słońce, 
wpadło na łąkę tyle promieni, 
patrzą biedronki, patrzą zające- 
to kolorami tęcza się mieni! 
Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!... 
 
Bratki  
wiersze 
 „Przyjście wiosny” 
Naplotkowała sosna, Kos 
gwizdnął: – Wiem, coś o tym, 
Że już się zbliża wiosna. przyleci 
samolotem. 
Kret skrzywił się ponuro: – Skąd 
znowu – rzeka sroka – 
– Przyjedzie pewnie fur… ja z niej 
nie spuszczam oka 
Jeż się najeżył srodze i w zeszłym 
roku w maju 
– Raczej na hulajnodze. widziałam 
ją w tramwaju. 
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, – 
Nieprawda! Wiosna zwykle 
przyjedzie na rowerze. przyjeżdża 
motocyklem. 
– A ja wam dowiodę, że płynie 
właśnie łódką! 
że właśnie samochodem. A wiosna 
przyszła pieszo. 
– Nieprawda, bo w karecie! Już 
kwiatki za nią spieszą, 
W karecie? Cóż pan plecie? już 
trawy przed nią rosną 
Oświadczyć mogę krótko, i szumi! 
– Witaj, wiosno! 

WIERSZE I PIOSENKI: MARZEC, KWIECIEŃ 
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„Tęczowa tancerka” 
W tęczowa niedziele,  
na łące pod tęczą, tańczyła tancerka  
z tęczową obręczą. 
Tańczyła tancerka  
z obręczą tęczową, 
raz miała ją w dłoniach, 
raz w górze nad głową. 
I nagle zobaczcie! 
Już nie ma obręczy! 
Uciekła tancerce! 
Zawisła na tęczy. 
piosenki 
„Mokra piosenka”  
1. Kiedy pada, zdarza się,  
że po prostu jest ci źle.  
A ja na to radę mam:  
z deszczem śpiewam, z deszczem 
gram. 
Ref. Plim, plum, chlap, chlap  
– to deszczyk cicho gra  
mokrą piosenkę: kap, kap, kap.  
Plim, plum, chlap, chlap  
– to śpiewa cały świat  
mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 
2. Bardzo lubię, kiedy z chmur  
pada z pluskiem kropel chór,  
i przyjemność wielką mam,  
kiedy słyszę: plim, plum, plam. 
Ref. Plim, plum, chlap, chlap… 
3. To zabawne, kiedy w dach  
krople bębnią: bach, bach, bach.  

I już teraz dobrze wiesz,  
jak przyjemny bywa deszcz. 
Ref. Plim, plum, chlap, chlap… 
„Wiosna w błękitnej sukience” 
I. Wiosna w błękitnej sukience 
bierze krokusy na ręce,  
wykąpie je w rosie świeżej 
i nowe płatki ubierze. 
Ref.: Wiosna buja w ob³okach, 
wiosna płynie wysoko. 
Wiosna chodzi po drzewach,  
wiosna piosenki śpiewa.  
II. Potem z rozwianym warkoczem, 
niebem powoli gdzieś kroczy, 
wysyła promienie słońca , 
i wiersze pisze bez końca.  
Ref.: Wiosna…  
III. Nocą się skrada z kotami, 
chodzi własnymi drogami.  
A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie. 
Ref.: Wiosna… 
„Idzie śmigus”  
1. Idzie Śmigus przez podwórko,  
w mokrych butach człapie,  
i w uśmiechu złotym słońca  
wszystko wokół chlapie.  
Kogut stoi już na płocie,  
pieje, pierś wypina,  
a nasz Śmigus śmignął w locie:  
plusk! – mokra ptaszyna! 
Ref. Śmigus-Dyngus rok za rokiem  

idzie równym, mokrym krokiem,  
i w wiosenny ciepły czas  
chlapie wodą nas!  
2. A na łące trawkę skubią  
dwie owieczki młode,  
chlusnął Śmigus, owce beczą: 
– „Wypraszamy sobie!”  
Kot szykuje się do skoku  
przeciw myszkom knuje,  
Śmigus-Dyngus z błyskiem w oku  
plusk! – w kota celuje!  
Ref. Śmigus-Dyngus rok za 
rokiem… 
 
 
 
 

 
ŻYCZENIA Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja" 

życzą Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z  Przedszkola nr 5 w Sokółce  
 

UWAGA!!! 
Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 

Następne wydanie już w maju. Serdecznie zapraszamy. 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

