
TEATR DLA WSZYSTKICH 

ZABAWY NA ROZGRZEWKĘ :) (do każdej zabawy można zaangażować wszystkich domowników im 

więcej tym weselej) 

• Lustro – stajemy z dzieckiem naprzeciwko siebie i wykonujemy ruchy, gesty, wyraz twarzy, 

które dziecko musi powtórzyć jak w odbiciu lustrzanym. Później następuje zamiana ról.  

 

• Rzeźbiarz – dzielimy się rolami: rzeźbiarz i „materiał” z którego powstaje rzeźba (materiał 

poddaje się ruchom rzeźbiarza). Zadaniem rzeźbiarza jest ułożenie rzeźby w wybrany sposób, 

a następnie nadanie jej tytułu. 

 

• Jak powiedziałby to…? – Potrzebne będą 2 miski. Na małych karteczkach zapisujemy emocje 

i role (np. wesoły olbrzym, smutna myszka, zmęczony krasnoludek itp.). Gotowe karteczki 

wrzucamy do miski. Na kolejnych karteczkach zapisujemy wymyślone zdania (np. dzisiaj jest 

piękna pogoda, ryby mają łuski – puśćcie wodzę wyobraźni im śmieszniejsze zdania tym 

więcej zabawy :).) Karteczki ze zdaniami do wypowiedzenia wrzucamy do drugiej miski i 

zaczynamy zabawę. Losujemy po jednej karteczce z każdej miski.  

 

• Kalambury – na karteczkach zapisujemy różne postacie, zwierzęta, czynności i losujemy co 

będziemy przedstawiać. Do zabawy można dodać troszkę rywalizacji i zapisywać punkty za 

każde odgadnięte hasło :). 

 

• Scenki - „Scenki” służą jako ćwiczenie utrwalające wiadomości dziecka. Dziecko tańczy w 

rytm puszczonej muzyki. Wymyślamy różne hasła np. zabawy zimowe. Dziecko ma za zadanie 

przedstawić różne zabawy zimowe (np. lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, zjeżdżanie na 

sankach). W trakcie zabawy zmieniamy hasło kilka razy, tak, by dziecko mogły pobudzić swoją 

kreatywność i zaprezentować różne scenki. 

Po tak solidnym przygotowaniu można przejść do  tworzenia spektaklu w domu. Istnieje mnóstwo 

propozycji aby stworzyć domowy teatrzyk. Wystarczy odrobina chęci, wyobraźni i kreatywności. Na 

podstawie ulubionej książki, opowiadania, bajki lub wspólnie wymyślonej historyjki można stworzyć 

razem z dzieckiem wspaniałe przedstawienie, które zachwyci „domową” publiczność. Oto kilka z nich: 

• Teatr cieni – takie przedstawienie najlepiej wykonać wieczorem ponieważ w pokoju musi być 

ciemno, a jeśli nie chcecie czekać do wieczora to wystarczy zasłonić okno. Do przedstawienia 

będą potrzebne kukiełki postaci z wybranego opowiadania, książki lub bajki oraz latarka.  

Jak wykonać kukiełkę na patyku? 

Potrzebne będą: 

- białe kartki (postacie można pokolorować, ozdobić według uznania dziecka wtedy 

przydadzą się też do zwykłego przedstawienia z kukiełkami)  

- nożyczki, 

- cienkie patyczki do szaszłyków (jeżeli nie macie patyczków równie dobrze może to być 

patyczek do uszu, rączka od łyżki lub kredka/ołówek) 

- taśma klejąca. 

Rysujemy wybraną postać, a następnie wycinamy i przyklejamy taśmą na górę patyczka. 

GOTOWE! Proste prawda? Teraz wystarczy wybierać ścianę, która będzie tłem, włączamy 

latarkę, a w jej świetle ustawiamy kukiełki i można zacząć spektakl :)  

 



   

 

 

 

 

• Teatrzyk paluszkowy – aby stworzyć paluszkowe pacynki potrzebne będą: 

- nożyczki,  

- klej, 

- papier kolorowy, 

- przybory, którymi będziecie ozdabiać pacynki (np. farby, kredki, mazaki), 

- linijka. 

Z kartek papieru kolorowego wycinamy nożyczkami paski o długości ok 7 cm x 8 cm – to będą 

brzuszki pacynek.  Z kolorowego papieru wycinamy również pozostałe części potrzebne 

naszym pacynkom: głowy, ręce, włosy, nakrycia głowy, a jeśli będą to zwierzaki to uszy i 

ogonki, a następnie rysujemy wybranymi przyborami buzie naszych pacynek. Zwijamy 

brzuszek w rolkę tak aby zmieścił się nam palec, smarujemy koniec klejem i dociskamy. Gdy 

wszystkie części wyschną, doklejamy do brzuszków głowy, uszka i ogonki. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Teatrzyk kukiełkowy - Kukiełki możemy wykonać niemalże ze wszystkiego. Do wykonania 

kukiełek możemy wykorzystać stare skarpetki nie do pary. Wystarczy przyszyć do nich oczka z 

guzików albo namalować je flamastrami (jeśli macie stare ubrania można wyciąć z nich różne 

elementy u przyszyć do skarpety). Można wykorzystać ozdobione kukiełki z propozycji 

teatrzyku cieni. Do teatru można również zaangażować lalki, pluszaki czy jakiekolwiek inne 

ulubione zabawki. Drewniane łyżki to też sprawdzona metoda przy tworzeniu własnych 

kukiełek. Można im domalować buźki i różne szczegóły farbami lub flamastrami, a z 

kolorowego papieru wyciąć nakrycie głowy i włosy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Żywy teatrzyk – to już ostatnia propozycja. 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. Jest to świetna sposobność do wykazania 

się wcześniej umiejętnościami plastycznymi. Żadna plastikowa korona zakupiona w sklepie 

nie będzie miała takiej wartości jak ta wykonana samodzielnie.  

 

 

Udanej zabawy! 


