
TEATR  LALEK

Głównym środkiem wyrazu jest 

lalka teatralna animowana przez 

aktora-lalkarza, najczęściej 

ukrytego za parawanem, czasem 

występującego razem z lalką na 

scenie. Lalki mogą też być 

poruszane przez mechanizm 

(mechaniczny teatr lalek)

PODSTAWOWE RODZAJE  LALEK TO:

❖ - PACYNKA

❖ KUKIEŁKA

❖ JAWAJKA

❖ MARIONETKA

❖ LALKA CIENIOWA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lalka_teatralna


PACYNKA

 Rodzaj lali teatralnej zakładanej na dłoń. Zakłada się ją jak rękawiczkę

jednym palcem porusza się głową lalki a dwoma jej rękami.



Jak zrobić pacynkę ze skarpety ?

 Będziesz potrzebować:

 co najmniej 2 skarpety w jasnym kolorze,

 guziki,

 igłę,

 nitkę,

 różne kolory włóczki,

 nożyczki,

 klej,

 kawałki materiałów - najlepiej kolorowych,

 flamastry,

 naklejki,

 papier kolorowy samoprzylepny.



Wykonanie:

 Najlepiej, żeby dziecko samo wybrało swoją skarpetę, z której zrobi pacynkę. Następnie wymyślacie wspólnie, 
w jakie dwie postacie przemienią się skarpetki. Przykładowo może to być pies i kot czy też ine dowolne 
postacie, które potem będą odgrywać wymyślone przez Was scenki. Wspólnie przygotujcie swoje pacynki, 
potem możecie bawić się razem w teatrzyk.



Pacynki z skarpetek

 Więcej informacji na stronie  

https://www.tatento.pl/a/295/jak-zrobic-pacynke-

ze-skarpety

https://www.tatento.pl/a/295/jak-zrobic-pacynke-ze-skarpety


KUKIEŁKA

 Lalka teatralna, która jest sztywno 

osadzona na kiju zwanym gabitem. 

Aktor animator znajduje się za 

parawanem lub w zapadni  porusza 

nim.



Będziesz potrzebować:

 Do wykonania kukiełki potrzebujemy drewnianej łyżki. Na górę naklejamy włosy z 
włóczki, w środku łyżki naklejamy wycięte z folii samoprzylepnej oczy i usta. 
Wycinamy sukienkę z pianki kreatywnej. Dookoła rączki owijamy drut kreatywny 
tworząc ręce dziewczynki i naklejamy sukienkę.

 Materiały:

 drewniana łyżka

 włóczka

 kokardki

 klej magic

 pianka kreatywna

 folia samoprzylepna

 drut kreatywny

https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4

- film z którym możesz zrobić kukiełkę

https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4


Tu możesz zobaczyć jak powstaje spektakl teatralny. 

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

Bon ton w teatrze – jak się ubrać do teatru.

https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=TDWDr-SWafE


TEATR
 autor: Agnieszka Borowiecka

 Gdy głód sztuki lub rodzina
zagna kiedyś was do kina,

do teatru czy opery,
weźcie z sobą swe maniery.

 Bo bez manier wielka bieda –
nikt biletów wam nie sprzeda.
Więc słuchajcie – dla ogłady –

bo tu ważne padną rady.

 Rzecz kluczowa – przyjdź o czasie,
by nie tłoczyć się przy kasie.

Zajmij miejsce, nim się zacznie,
czy to twoje – popatrz bacznie.

 Nie przesiadaj się, nie szperaj,
nie jedz, nie śpij i nie gderaj.
Powyłączaj wszystkie sprzęty

i nie gadaj jak najęty.

 I ostatnia ważna sprawa –
każda sztuka ma swe prawa
i wymaga względnej ciszy.
Wtedy każdy wszystko słyszy.





Zadanie dla chętnych

1. Samodzielnie możesz poszukać  czym się charakteryzują   

pozostałe lalki teatralne możesz zrobić prezentacje.

2. Informacje które uzyskasz przedstawisz kolegą jak wrócimy do 

szkoły lub prześlij drogą elektroniczną. 

3. Wykonaj jedną z przedstawionych lalek teatralnych.

Dziękuję za uwagę.


