
TEATR ŻYWY 
 
 

 
 

 
 

1. Posłuchaj wiersza czytanego przez mamę lub tatę a 
dowiesz się co to jest teatr żywy 

 

J. Kulmowa ,,Teatr żywy”. 
 

A w teatrze 
wszystko inaczej. 

Tu naprawdę żyje to, na co patrzę. 
Aktor, co króla gra, 

wcale nie jest za szybą ze szkła. 
Ta aktorka widzi mnie na pewno, 

chociaż jest złotowłosą królewną. 
I ten książę, 

piękny jak westchnienie, 
jest o krok ode mnie – choć na scenie. 
Więc nie wierzę, 

Że jak wejdą za kulisy, 
to królewna czarnowłosa będzie, 

książę – łysy. 
Bo jeżeli nie za szkłem, 

nie na taśmie, 
to ta bajka musi być 

tutaj właśnie. 
Dla mnie, przy mnie 

dzieją się te dziwy. 
Kocham teatr, bo jest inny. 

Żywy. 
 

 



Już wiesz, że teatr żywy  to taki, w którym na scenie 

występują aktorzy – ludzie w strojach, przebraniach. 
 

Zastanów się, czy nasze przedstawienie wielkanocne było  

żywym teatrem…… 
 

Tak! To Wy byliście aktorami! 
  

Reżyserami my – Wasze panie, a widzami były dzieci z   

Zuchów, Biedronek i innych grup.  
 
2. Zabawa „Lusterka” 

 

Dziecko i rodzic. Jedno jest aktorem, który przygotowuje się do 

występu, a drugie jego odbiciem w lustrze i ma za zadanie 
wykonywać takie same ruchy. Po chwili następuje zmiana. Tym 
razem aktor występuje na scenie i odgrywa jakąś rolę Druga 

osoba  pełniąca rolę odbicia w lustrze powtarza dokładnie te same 
gesty, które wykonuje aktor. 

 
 

3.  Jak powstaje teatr –  zapoznaj się z filmem ” Jak powstaje 
spektakl teatralny?” 

Opowiedz, mamusi lub tatusiowi, jakie osoby pracują w teatrze? 
Czy są to tylko aktorzy? 

 
https://youtu.be/TkBHN9TYP-0 

 
Czy już umiesz odpowiedzieć  

  Co robi reżyser? 

  Co to jest garderoba? 

  Co robi scenograf? 
 

4. Bajkowe ćwiczenia dykcyjne   Aktor musi długo ćwiczyć 

swoją rolę. Często wykonuje różne ćwiczenia głosowe 
Dziś dla Ciebie takie ćwiczenia! 

 

https://youtu.be/wPpZ1qpH_ao (Proszę cofnąć film do początku, 

bo odtwarza się od 9 min.)  

 

5.  Kartonowa scena 
 

Na koniec spróbuj wykonać z pomocą mamusi lub tatusia 
kartonową scenę, którą będziesz mógł wykorzystać do tworzenia 

własnych, domowych spektakli teatralnych. Potrzebne  będzie 
do tego pudło kartonowe lub pudełko po butach. Powodzenia:) 
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