
Temat: Światłość i ciemność 

Zadania do wykonania dnia 9-10 czerwca 2020 roku. 

CZYTAMY WSPÓLNIE  . Poproś o pomoc! 

Znacie zabawę  w jasno – ciemno? Nie? W takim razie przypomnijcie sobie, jak 

w ciągu dnia zdarza Wam się zasłaniać oczy, kiedy słońce mocno świeci, i jak 

nocą zapalacie lampkę przy łóżku. 

Czy ze światła i ciemności ( i tylko z nich ) można zrobić teatr? 

Są takie rodzaje teatru, w którym ŚWIATŁO odgrywa kluczową – czyli 

najważniejszą rolę . TO TEATR CIENI. Jak wiecie już- w każdym spektaklu światło 

jest istotne. Kieruje uwagę widzów  na te osoby lub sytuację, które są w danej 

scenie najważniejsze, tworzy odpowiedni nastrój, wywołuje emocje. 

Pamiętacie nasze przedstawienie Czerwony Kapturek ,jak wszystko się zmieniło 

gdy dodaliśmy światło! 

Za pomocą światła  można na scenie stworzyć różne pory dnia i nocy, wschód 

słońca, burzę, ogień… i wiele innych  „efektów specjalnych”. 

Widzowie rzadko zdają sobie sprawę, jak ważne dla przestawienia jest światło 

sceniczne. Będąc następnym razem w teatrze, zwróćcie uwagę na zmiany 

światła; jego nasilenie, temperaturę, kolor i źródło. 

Odwrotnością światła jest….? 

Zgadliście , CIEMNOŚĆ – w teatrze również bardzo ważna, i to nie tylko na 

chwilę przed podniesieniem kurtyny, kiedy na widowni gasną lampy. Boicie się 

ciemności? Wielu z nas się jej obawia, bo gdy niczego nie widzimy , uruchamia 

się nasza wyobraźnia! 

Profesjonalni twórcy teatralnego oświetlenia ,zwani REŻYSERAMI ŚWIATŁA, 

wykorzystują specjalne filtry z materiałów odpornych na wysokie temperatury. 

 

 

 



DOŚWIADCZENIE 

Tutaj możecie przeprowadzić doświadczenie ( pod kierunkiem osoby starszej) 

Do wykonania doświadczenia potrzebować będziecie małej lampki, kolorowej 

bibuły lub kolorowego papieru. Wytnijcie z papieru lub bibuły kółko większe od 

klosza Waszej lampki. Użyj tych filtrów, żeby zmienić kolor światła w waszym 

pokoju. Uwaga! Żarówki lampek mogą być gorące , NIE DOTYKAJCIE ICH ! 

Jaki nastrój wywołują poszczególne kolory? 

Czerwony……………………………………………….. 

Zielony……………………………………………………. 

Niebieski…………………………………………… 

Żółty………………………………………………………. 

W jakim oświetleniu Wasz pokój wygląda najładniej?............................... 

 

Zadanie – praca plastyczna 

Przypomnijcie sobie sytuacje, w których ostatnio widzieliście szczególnie piękne 

światło. 

Podpowiedź: może być to na przykład kościół z witrażowymi oknami, zachód 

słońca, światełka na choince późnym wieczorem , światło przebijające się 

wśród drzew w lesie. 

Postarajcie się opisać, jak wygląda światło, które Wam się spodobało. 

Spróbujcie narysować, namalować to światło. Możesz użyć do tego farby 

akwarelowe, możecie użyć kredek, pasteli lub innych farb. 

 

Rodzajem sztuki scenicznej, która bez światła nie mogłaby istnieć, jest TEATR 

CIENI. W spektaklach tego wywodzącego się z Chin teatru publiczność nie widzi 

lalek i aktorów, a jedynie ich cienie, rzucane na jasny ekran lub płachtę 

materiału. 



Jak na scenie grają cienie? Wysłuchaj 

https://www.youtube.com/watch?v=SdR-t3F18Ro 

 Zapraszam do obejrzenia jak zrobić teatrzyk cieni  ( jako ciekawostka )! 

https://www.youtube.com/watch?v=43btaou6TvE 

Pamiętacie ! W szkole pokazywałam Wam  teatrzyk cieni  pt ” Zaczarowane 

królestwo” Były to czarne postacie na kijkach.   

 

Możecie sami zrobić w bardzo prosty sposób teatr cieni. 

Wystarczą tylko Wasze dłonie i światło! Oto kilka propozycji. 
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                                                                                                                Pozdrawiam Was  Ewa Górczyńska 


