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Scenariusz lekcji bibliotecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

 

 

Kr ąg tematyczny:  Teatralne rozmaitości 

Temat dnia: 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru 

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Lekcja biblioteczna z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

 

Cele główne:  

- doskonalenie spostrzegawczości, uważnego słuchania i obserwowania 

- uporządkowanie i poszerzenie wiedzy o teatrze 

- wywoływanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych poprzez odwoływanie się do 

wspomnień dotyczących kontaktu z teatrem 

- aktywizowanie dziecięcej wyobraźni poprzez słuchanie muzyki i losowanie rekwizytów 

związanych z teatrem 

- wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w teatrze  

- zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się podczas pobytu w teatrze – teatralne 

savoir – vivre. 

 

Metody pracy: 

- słowna: pogadanka 

- oglądowa: prezentacja w PowerPoint 

- praktyczne: ćwiczenia utrwalające 

- aktywizująca. 

 

Formy pracy: 

- zespołowa 

- indywidualna. 

 



 

Środki dydaktyczne: 

- środki multimedialne: komputer, rzutnik 

- piosenka – Księżyc w misce Grzegorza Turnaua  

- afisze, plakaty teatralne, programy teatralne, repertuar teatru; książki, wiersze o teatrze, 

czasopismo Teatr, zdjęcia greckich muz komedii i tragedii 

 - karteczki z zasadami kulturalnego zachowania się podczas pobytu w teatrze 

- rekwizyty teatralne: pacynka, kurtyna, maska, płyta 

- test wiedzy o teatrze (mini konkurs). 

 

Przebieg lekcji: 

1. Przywitanie uczniów klasy czwartej w bibliotece.  

2. Wprowadzenie w teatralny nastrój poprzez wysłuchanie piosenki Grzegorza Turnaua 

Księżyc w misce. 

3. Prezentacja w PowerPoint: 

- geneza teatru 

- pojęcia związane z teatrem 

- toruńskie teatry 

- zasady kulturalnego zachowania się podczas pobytu w teatrze. 

5. Prezentacja kącika teatralnego (książki o teatrze, programy teatralne, repertuar teatru 

itp.). 

6. Podział klasy na 4 grupy. Wybór przedstawiciela. Wylosowanie rekwizytu związanego 

z teatrem. Zaprezentowanie go przez  każdą z grup i przekazanie na forum klasy jak 

najwięcej informacji na jego temat.  

7. Rozwiązywanie testu z zakresu wiadomości o teatrze. 

8. Podsumowanie zajęć. 

9. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia. 

10. Podziękowanie uczestnikom za udział w zajęciach. 

11. Rozdanie karteczek z zasadami kulturalnego zachowania się w teatrze. 

12. Pożegnanie. 

       

 

 
 



 
 


