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TEATR – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia 

sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny 

lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.  

1. «instytucja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół 

ludzi pracujących w tej instytucji» 

2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych» 

3. «widzowie zebrani na przedstawieniu» 

4. «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich» 

5. «twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki» 

6. «wystawiane przedstawienie lub przedstawienia» 

7. «miejsce jakichś wydarzeń» 

8. «gra obliczona na zmylenie kogoś» 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/teatr.html 

Reżyser teatralny-  jest profesjonalistą w dziedzinie teatru, który nadzoruje i koordynuje 

produkcję spektaklu teatralnego, takiego jak spektakl, opera, taniec-dramat, spektakl 

muzyczny itp., Łącząc różne przedsięwzięcia i aspekty produkcji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser 

 osoba opracowująca koncepcję wystawienia sztuki teatralnej lub realizacji filmu, 

audycji itp. i czuwająca nad jej wykonaniem  

 «osoba, która zaaranżowała jakieś wydarzenie i czuwa nad jego przebiegiem» 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/re%C5%BCyser.html 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/teatr.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser
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Reżyser dźwięku «osoba zajmująca się sterowaniem procesami akustycznymi w trakcie 

nagrywania lub odtwarzania dźwięku w fonografii, radiu, telewizji i filmie» 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/re%C5%BCyser.html 

Scena – przestrzeń (podwyższenie) w budynku teatralnym przeznaczona do wystawiania 

utworów, usytuowana powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio 

wyposażona pod względem technicznym, stanowiąca miejsce gry aktorów. 

 «miejsce w teatrze, operze itp., na którym występują aktorzy» 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/scena.html 

Część sceny wysunięta przed kurtynę nosi nazwę proscenium. 

Kurtyna – element dekoracji teatralnej, wykonany z tkaniny, służy do oddzielenia świata 

fikcyjnego i rzeczywistego oraz osłonięciu technicznych czynności wykonywanych na scenie 

podczas spektaklu.  

Elementy kurtyny  

 prospekt wyznacza perspektywę sceny, buduje w jej głębi elementy dekoracji, 

  paludament maskuje nadscenie, tworzy sklepienie sceny, 

 kotara wyznacza boczną granicę sceny, 

 kurtyna sceniczna (zasadnicza lub prosceniowa) zamyka ramę sceny, odgradza scenę 

od widowni. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtyna_(teatr 

Sufler – osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, w 

szczególności podpowiadająca aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca na scenie w sytuacji, 

gdy aktor zapomni tekstu podczas inscenizacji https://sjp.pl/sufler  

Aktor (łac. āctor, od agere „działać”) – osoba odgrywająca za pomocą szczególnego zachowania, 

technik cielesnych i głosowych rolę w teatrze lub w filmie. Od zwykłego człowieka odróżnia 

go ze strony samego aktora świadomość gry, ze strony widzów – szczególny sposób 

traktowania osoby jako aktora. Wobec widza istnieje na sposób dwoisty, jako odtwarzana 

postać, w którą się tymczasowo wciela, i zarazem jako żywy człowiek, posiadający własną 

rzeczywistą tożsamość i biografięhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor 

«artysta grający rolę w teatrze lub w filmie» https://sjp.pwn.pl/slowniki/aktor.html 

Widownia- «część sali teatralnej lub kinowej przeznaczona dla publiczności; też: publiczność 

zebrana w takim miejscu» https://sjp.pwn.pl/sjp/widownia;2535778.html 

Słownik Języka Polskiego PWN 

 

FILM EDUKACYJNY 

Jak powstaje spektakl teatralny?(kl.1-4) 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 
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FILM EDUKACYJNY 

Animacja! Teatr i film( kl.1-4) 

https://www.youtube.com/watch?v=azMWu8idFRk 

Z wizytą w teatrze lalek , Wrocławski Teatr Lalek(kl.5-8) 
https://www.youtube.com/watch?v=Vks87Zt_XO4 

Teatr Akademia Wyobraźni - spektakle lalkowe(kl.5-8) 
https://www.youtube.com/watch?v=ouZzVBNpQbw 

Multimedialny spacer po Białostockim Teatrze Lalek( kl.5-8) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gf0RL1HpCdU 

 

PIOSENKI O TEATRZE 

Magiczne miejsce 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=E3lW-k19_io 

 

 

SPEKTAKL DLA DZIECI 

Teatr Kultureska - Zielony Kopciuszek - ekologiczny teatr w nowym wydaniu 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Zzj7oeoog 

Jaś i Małgosia - Teatr Lalka z Warszawy 

https://www.youtube.com/watch?v=O9f03aYPFB0 

 

HISTORIA PEWNEJ ŻABY – BAJKA ( AUDIOBOOK) 

https://www.google.com/search?q=historia+pewnej+zaby+audiobook&oq=historia+pewnej+zaby+au

diobook&aqs=chrome..69i57j33.15888j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

GRY I ZABAWY 

https://eduzabawy.com/generatory/zakodowane-wiadomosci/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/ 

https://www.osesek.pl/przepis-na-mase-solna-i-inne-domowe-masy-plastyczne-dzieci-beda-

zachwycone.html 
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ĆWICZ SWÓJ UMYSŁ 

http://mamonudzimisie.blogspot.com/2016/09/myslenie-logiczne-u-dzieci-zadania-do.html  

http://docplayer.pl/11984311-Propozycje-cwiczen-ortograficznych-aktywizujacych-tworcze-

myslenie.html 

https://eduzabawy.com/puzzle-do-wycinania/ 
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