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Tytuł zajęć:
Kukiełki i pacynki – zabawy w teatr

Cele:
rozwijanie wrażliwości na sztukę, wprowadzenie do słownika pojęć i percepcji dziecka
różnych typów kukiełek, marionetek, pacynek – ukazanie bogactwa teatru, oglądanie
i słuchanie przedstawień związanych z klasycznymi baśniami, przygotowywanie
krótkiego przedstawienia angażującego całą grupę, przygotowanie plakatu grupowego.

Metody/techniki/formy pracy:
gry oraz zabawy integracyjne, społeczne i edukacyjne, doświadczanie świata poprzez
eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka, zabawy badawcze, pogadanka,
rozmowa kierowana, symulacje, inscenizacja, metoda zadawania pytań, słuchanie
opowiadania, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach, pogadanki, zabawy,
w tym zabawy naśladowcze i tematyczne.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Praca plastyczna – przygotowywanie pacynek z papieru – wycinanie prostokątów
z kolorowego papieru, tworzenie z nich walca o szerokości palca dziecka, doklejanie
do wałeczków główek ulubionych postaci z bajek i książek dla dzieci. Prezentacja
swoich pacynek.
2. Zabawa pacynkami – przygotowywanie przez dzieci miniprzedstawień.
3.	Oglądanie i poznawanie innego typu kukiełek, marionetek, jawajek (ilustracje
w książkach lub zdjęcia, ew. filmy z internetu).
4.	„Jaka to baśń?” – teatralny kącik zabawek z wykorzystaniem pacynek lub pantomimy
i inscenizacji. Pani szepcze na ucho dwójce lub trójce dzieci tytuł baśni, dzieci mają
zaprezentować tę baśń innym, by tamte mogły ją odgadnąć. Można też zamienić to
ćwiczenie na zagadki dotyczące postaci z bajek i elementów związanych z teatrem.
5.	Zabawy w przeliczanie i porządkowanie pacynek zrobionych przez dzieci: „Pacynki
wyruszyły po pięć w daleką podróż przez morze. Włóżcie do każdej łódki po pięć
pacynek. Wracały przez morze po trzy w łódce” itd. (Łódki mogą być zwykłymi
kartkami położonymi na dywanie lub zrobione z origami).
6. Przygotowanie przedstawienia teatralnego – wybór baśni lubianej przez dzieci.
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Komentarz metodyczny
Warto uczyć dzieci współpracy i współdziałania właśnie poprzez teatr. Chociaż
przygotowanie przedstawienia wiąże się z ogromnym zaangażowaniem
nauczyciela, warto to robić, nawet za cenę tego, że stroje nie będą jak spod igły,
a dekoracje dzieci przygotują krzywo – niech to będzie efekt zaangażowania
dzieci, a nie tylko nauczyciela czy ambitnych rodziców.

