Dodatkowe zabawy do gry „Przyjaciele”
TEATR

Dodatkowe zabawy nawiązują do gry „Przyjaciele”. Poznaj świat widowni
teatralnej, bawiąc się w kupowanie biletów na przedstawienie.
BILET KUPUJĘ, MIEJSCE ZAJMUJĘ
• Pobaw się razem z dzieckiem w teatrzyk. Zabawa nie będzie jednak polegała na graniu jakiejś roli,
ale na kupowaniu biletów na przedstawienie i sadzaniu widzów na odpowiednich miejscach.
Do zabawy będą potrzebne plansza oraz żetony z gry „Przyjaciele”. Planszę rozkładamy na stole
lub dywanie – w naszej zabawie będzie to widownia – czyli miejsce, gdzie siadają widzowie,
np. dzieci, by obejrzeć przedstawienie. Gdzie należy usiąść na widowni, podpowiada bilet.
Na nim w odpowiednim polu oznaczone są rząd i miejsce. Wytnijcie karteczki według
poniższego wzoru – będą to bilety na przedstawienie teatralne. Tam, gdzie widnieje RZĄD,
należy wpisać numer od 1 do 7. Tam, gdzie widnieje MIEJSCE, również wpiszcie numer od 1 do 7.
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Pamiętajcie, że wartości rzędu i miejsca nie mogą się powtarzać. Bawcie się w kupowanie biletów
na przedstawienie. Wykorzystajcie do tego żetony – użyjcie ich jako widzów. Po kupieniu biletu
z wypisanym numerem miejsca i rzędu umieśćcie na planszy żeton z bohaterem (widzem) na
odpowiednim miejscu. Wytłumacz dziecku, że rząd to miejsca poziome – biegnące od lewej do
prawej strony. Miejsce wyznaczycie w każdym rzędzie, licząc pola od lewej strony.
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• Na tej samej planszy i z użyciem żetonów poćwiczcie razem z dzieckiem następujące
pojęcia: przed, za, z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej, na środku, przy krawędzi, bliżej, dalej, obok,
pomiędzy. Wybierzcie 4 żetony z księżniczką, 4 żetony z Myszką Miki oraz 4 z bałwankiem Olafem.
Umieśćcie je na planszy w dowolny sposób – w różnych rzędach i na różnych miejscach. Zabawa
nadal może odbywać się w teatrze, a plansza będzie widownią. Określcie, gdzie jest scena (czyli
przód sali). Zapytaj dziecko: kto siedzi bliżej sceny, Myszka czy księżniczka, kto z prawej strony,
a kto z lewej. Który z bohaterów siedzi pomiędzy np. Myszką i księżniczką itd.
• Do tej zabawy wykorzystajcie wszystkie żetony z bohaterami. Na pustej planszy umieśćcie
odpowiednio:
1. W pierwszym rzędzie dwie księżniczki z lewej strony, z prawej strony – auto, a pomiędzy nimi lwa.
2. W przedostatnim rzędzie mają siedzieć tylko 4 Myszki, ale żadna z nich nie może dotknąć
krawędzi.
3. W rzędzie przed Myszkami ustaw 3 auta obok siebie.
4. W trzecim rzędzie ustaw 3 bałwanki, ale tak, by żaden z nich nie siedział obok siebie.
5. Całkiem z tyłu, na środku umieść 2 księżniczki.
6. Drugi i czwarty rząd musi być pusty.
7. Który z bohaterów nie ma miejsca w teatrze?
8. W którym rzędzie siedzi najwięcej bohaterów?
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