
Teatr  
Rozlega się dzwonek – jeden, drugi, trzeci; gaśnie światło, unosi się kurtyna.  
To ważna część przedstawienia, wprowadzająca w świat tajemnicy.  
Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć. 
Pozwala na kontakt z żywym słowem, dzięki czemu lepiej  rozwija się mowa dziecka, 
wzbogaca słownictwo. Bycie widzem pomaga w kształtowaniu wrażliwości 
estetycznej, rozwijaniu zainteresowań czytaniem, sztuką i muzyką. Oprócz tego, 
dziecko ćwiczy spostrzegawczość i umiejętność koncentracji uwagi. Dzieci poznają, 
że w  teatrze zwykle jest podział na scenę i widownię, że na scenie są aktorzy - na 
czym polega ich rola, że jest scenografia - do czego ona służy, że aktorzy posługują 
się rekwizytami i przebrani są w kostiumy, a widzowie przychodzą coś oglądać - 
podobnie jak w kinie, ale inaczej, bo zamiast ekranu i obrazu mamy żywych ludzi na 
wyciągnięcie ręki. 
 
Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości 
dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji oraz rozładowują nagromadzone emocje. Są 
jednym z efektywnych środków wychowania wszechstronnego, dają możliwość 
wspólnego działania, wspólnej radości z osiągniętego celu. Dziecko wcielając się w 
fikcyjną postać, przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często 
naśladując ich postępowanie. Zabawy "na niby" pozwalają kształtować uczucia, 
przyswajać właściwe postawy moralne, a także uczą dziecko cieszyć się i smucić, 
dostrzegać dobro i zło. Bawmy się z dziećmi w teatr… 

W zabawy teatralne można bawić się na kilka sposobów: 

1. Żywy teatrzyk 

Odgrywanie postaci teatralnych przez dzieci. Tutaj rekwizytami mogą być 
wszelkie przedmioty nadające określone cechy postaciom. Jeśli młody aktor jest 
piratem, będzie to przepaska na oko, mała księżniczka może założyć swoją 
najpiękniejszą suknię, głowę przyozdobić koroną, a w dłoni trzymać różdżkę. 
Żadna plastikowa korona zakupiona w sklepie nie będzie miała takiej wartości jak 
ta samodzielnie wykonana z tektury, folii aluminiowej i ozdób. 

 



2. Teatrzyk kukiełkowy 

Kukiełki możemy wykonać niemalże ze wszystkiego. Do wykonania kukiełek 
możemy również wykorzystać stare skarpetki nie do pary. Wystarczy przyszyć do 
nich oczka z guzików albo namalować je flamastrami. Proste kukiełki można 
również wykonać z plastikowych sztućców, dekorując je mazakami i naklejając 
różne ozdoby. Najprostsze do wykonania dla dzieci będą postaci namalowane na 
kartce czy tekturze, wycięte i przyklejone do patyczka. Do domowego teatru 
można również zaangażować lalki, pluszaki czy jakiekolwiek inne ulubione 
zabawki.  

 

3. Teatrzyk paluszkowy 

Do zrobienia postaci teatralnych na paluszek świetnie sprawdza się filc. 
Sprawdzą się też wykałaczki, słomki do picia czy sztućce, ale najlepsze będą 
wcześniej zebrane patyczki.  



 

4. Teatrzyk cieni 

Rekwizytami w tej inscenizacji są przyklejone do patyczka wycięte szablony 
bohaterów spektaklu i latarka. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, to 
ciemność w pokoju. Tłem spektaklu może być specjalnie przygotowana scena lub 
kawałek ściany. 

 

5. Teatrzyk pantomima 

Najprostsza w przygotowaniu forma teatrzyku. Rekwizytem jest ciało, a resztę 
dyktuje wyobraźnia. To forma dla raczej starszych dzieci, gdyż wymaga 
większego wysiłku intelektu i wyobraźni niż tradycyjne przedstawienie. Aktor 
odgrywa role nie używając głosu, tylko mowy ciała i gestu. 

Jak wykona ć scenę? 

1. Scena z tektury 



Do wykonania tej sceny potrzebujemy pudełka. W wersji najmniejszej może być 
ono po butach, więcej zabawy będzie jednak, gdy zorganizujemy większe pudło. 
Możemy zrobić stary telewizor, rysując kilka guzików, lub namalować bądź 
przykleić wzory geometryczne. Możemy też pokusić się o bardziej wyszukaną 
dekorację, tworząc scenerię lasu, morza czy dżungli z materiałów o różnej 
fakturze (filc, tkaniny, bibuła, tasiemki, brokatowe flamastry itp.). Kurtynę 
mocujemy na sznurku, który najlepiej przytwierdzić do ścian przylegających do 
sceny. W przypadku teatrzyku cieni – zamiast kurtyny do otworu przyklejamy 
białą kalkę. 

 

2. Scena z materiału 

Do jej wykonania potrzebujemy większego kawałka materiału, w którym 
wycinamy otwór na scenę. Powierzchnia tkaniny, położenie otworu i jego wielkość 
zależy od tego, gdzie chcemy zamocować teatrzyk. Najlepiej, jeśli będzie to 
między dwoma krzesłami, wówczas otwór powinien znajdować się na wysokości 
głowy siedzącego na podłodze dziecka. 

 



Abstrahując od tego, jakie wartości edukacyjne niesie zabawa teatralna, należy 
pamiętać, że jest to fantastyczna zabawa, a to stanowi fundament rozwoju 
dziecka. 

 


