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Witajcie! 

Dziękuję Wam za zdjęcia i filmiki, jakie otrzymałam. Mam nadzieję, że nasze rozmowy        

w zeszłym tygodniu były dla Was tak samo ważne jak dla mnie. Miło było usłyszeć Wasze 

głosy, kiedy mówiliście o tym, co robicie, jak spędziliście święta, jak pomagacie rodzicom, 

czy tęsknicie za koleżankami i kolegami, a niektórzy z Was nawet pięknie czytali mi tekst                  

z nowo poznaną spółgłoską miękką ,,ć, ci”.  

Mam nadzieję, że nasz kontakt z sobą będzie jeszcze większy i kiedy będziecie chcieli o coś 

mnie zapytać to jestem dostępna pod telefonem, tak jak do tej pory lub za pomocą 

Messengera. 

 

Temat: W teatrze lalek 

1. Teatr lalek to taki rodzaj teatru, w którym grają lalki poruszane przez aktorów – 

animatorów. Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu. Często są niewidoczni, 

ponieważ stoją za specjalnym parawanem. Zdarza się jednak, ze aktor z lalką 

występuje na scenie i jest widoczny dla widzów. Najpopularniejszymi lalkami 

teatralnymi są: pacynka, kukiełka i marionetka. Przepisz do zeszytu! 

 

Pewnie niektórzy już zapomnieli jak w ,,zerówce” mówiliśmy o tych lalkach, a nawet 

niektóre z nich robiliśmy dlatego przypominam zapominalskim. 

Pacynka – lalka zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora. 

Kukiełka – lalka osadzona na kiju. Proste kukiełki machają nogami i rękami. 

Marionetka – lalka, którą porusza aktor, od góry za pomocą nitek zawieszonych na 

specjalnym krzyżaku.  

 

2. Połącz słowa związane z teatrem z odpowiednimi wyjaśnieniami, a jeśli chcesz 

otrzymać ,,6” to spróbuj sam napisać dodatkowe objaśnienia. Zapisz do zeszytu. 

Prześlij do sprawdzenia! 

 

 

aktor 

 

miejsce, gdzie występują aktorzy 

 

scena 

 

wybiera aktorów i czuwa nad ich grą 

 

widownia 

 

zasłona, która zasłania scenę 

 

reżyser 

 

miejsce, gdzie siedzą widzowie 

 

kurtyna 

 

przedstawienie teatralne 

 

spektakl 

 

ktoś, kto odgrywa role na scenie 



 

rekwizyt 

 

 

dekoracje 

 

 

kulisy 

 

 

3. Jeśli będziesz mieć kłopoty to zajrzyj do podręcznika na str. 72 i 73. 

 

 

Temat: Doskonalimy umiejętności liczenia w zakresie 20 

1. Przepisz do zeszytu i rozwiąż. 

20 = 10 + ….+….+…. 

20 = 14 + ….+ …. 

20 = 20 - …. 

20 = 15 + ….+….+…. 

 

2. Napisz, na jakie banknoty i monety lub same banknoty, same monety możesz 

rozmienić 20 zł, podaj przynajmniej 3 przykłady. Jeśli napiszesz więcej to będzie 

,,super szóstka”.  Prześlij do sprawdzenia! 

 


