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„Dzień Klauna” 

 

 

Kochani dzisiaj wyjątkowy dzień – PRIMA APRILIS!!!! 

 

Dzień żartów i żarcików, w którym dozwolone są figle, dowcipy i wygłupy :D 

 

A kto jest najlepszy w rozśmieszaniu innych? Oczywiście Klaun! Dlatego dziś to on będzie 

bohaterem naszych zajęć! 

 

 

1. Na początek zabawa w „Śmieszne minki”: 

 

Zróbcie śmieszną minkę. Poproście mamusię lub tatusia, aby spróbowali zrobić taką samą. 

Stańcie razem przed lustrem i popatrzcie na siebie podczas wykonywania zabawy - będzie 

duuuuuuuuuużo śmiechu! 

 

2. A teraz zadanie dla prawdziwych żartownisiów! :D – „Jestem klaunem”: 

 

Zaproście kogoś do zabawy (mamę, tatę, siostrę lub brata).  Jedna osoba usiłuje być poważna, 

a partner rozśmiesza ją w dowolny sposób. Kiedy uda mu się to, następuje zamiana ról   

 

To od waszej wyobraźni zależy, w jaki sposób będziecie rozśmieszać swojego partnera. 

Podaję kilka propozycji:  

- zrób śmieszną minę 

- poruszaj się w zabawny sposób 

- powiedz coś dowcipnego; opowiedz żarcik  

 

3. Czy dobrze się bawiliście? Jestem pewna, że tak!!! :) Powiedzcie mi, jak sądzicie: 

 

- Dlaczego ludzie lubią się śmiać?  

- Dlaczego lubią gdy inni się do nich uśmiechają?  

- Dlaczego warto się uśmiechać? Jaki byłby nasz świat bez uśmiechu? 

 

4. Posłuchajcie opowiadania „W cyrku”. 

 

 Nagranie audio znajdziecie w załączniku. Jest tam również zamieszczony tekst, gdyby ktoś 

miał trudności z odsłuchaniem bajki. 

 

- O co Kasia zapytała mamę? 

- Co odpowiedziała mama? 

- Czy praca cyrkowca jest łatwa czy trudna? 

- A co w niej jest przyjemnego? 

- Jakim artystą cyrkowym chcielibyście zostać? 

 

5. Przyjrzyjcie się ilustracji „Cyrkowy namiot” ( plakat w załączniku). 

 

Kto jeszcze oprócz Klauna pracuje w cyrku? Czy potraficie nazwach tych artystów? 



Czym się zajmuje się każdy z nich? 

 

(Utrwalanie pojęć: konferansjer, akrobata, gimnastyka cyrkowa, żonglerka, klaun, trapez, 

kopuła cyrku, kulisy, arena, publiczność, gag). 

 

 

6. A teraz zapraszam Was na Występ Cyrku Zalewskiego! Udanej zabawy! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzRu1ynf6ZA 

 

 

7. Podobało się? To przyszedł czas na Wasz cyrkowy występ!  

 

Wykonajcie cyrkowe zadania w rytmie wesołego utworu cyrkowego: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdRI5z7ozms 

 

 lub utworu „Tęczowy namiot” ,  który znajduje się w załączniku 

 

:  

- ŻONGLUJEMY!  

 

Na początek podrzucajcie małą piłeczką jedną ręką, a drugą starajcie się ją złapać. 

 

Następnie zaproście kogoś do zabawy, np. mamę i wręczcie jej drugą piłeczkę (mogą to być 

inne przedmioty). Rzucajcie je na przemian do siebie,  próbując ich nie upuścić.  

 

 

- LINOSKOCZEK 

 

Rozłóżcie na podłodze długi sznur lub skakankę.  Przejdźcie po linie jak linoskoczek, 

starajcie się balansować rękami i ciałem w taki sposób, aby  nie  spaść z „wysokości” 

 

- WIRUJĄCE TALERZE 

 

Znajdźcie w domu rolkę po ręcznikach papierowych lub papierze toaletowym, na jednym 

końcu za pomocą plasteliny przymocujcie papierowy okrągły talerzyk. ustawcie rolkę 

pionowo na otwartej dłoni i spróbujcie balansować nią w taki sposób, aby nie spadła. 

 

- CZŁOWIEK GUMA 

 

Przyjmijcie pozycję siadu rozkrocznego. Połóżcie woreczek z ryżem lub drobny przedmiot 

(np. małą maskotkę) na stopie i wyprostujcie nogę w kolanie. Następnie próbujcie 

sięgnąć po woreczek. Kiedy go złapiecie, przenieście go na drugą stopę. W czasie 

wykonywania tego ćwiczenia nogi powinny być wyprostowane w kolanach. Ćwiczenie należy  

powtórzyć kilka  razy.  

 

Następnie  usiądźcie z nogami  ugiętymi w kolanach, a woreczek włóżcie między kostki, po 

czym wyprostujcie nogi i próbujcie chwycić woreczek dłońmi.  

https://www.youtube.com/watch?v=kzRu1ynf6ZA
https://www.youtube.com/watch?v=mdRI5z7ozms


 

Na zakończenie włóżcie woreczek między kostki, wyprostujcie nogi w kolanach i połóżcie się 

na plecach. Przenoście woreczek w kierunku głowy i upuście go, gdy stopy znajdą się ponad 

głową. Wróćcie do pozycji leżącej 

 

 

8. Czy macie ochotę zaprojektować strój dla Klauna? 

 

W załączniku znajdziecie kartę pracy – „Tęczowy namiot”. 

 

Spróbujcie dokończyć strój Klauna  Pamiętajcie o tym, aby nie używać kolorów i wzorów, 

które są już na ubraniu 

 

Na koniec narysujcie dowolny przedmiot w dłoni Klauna i wyjaśnijcie, jak mógłby rozbawić 

publiczność, wykorzystując właśnie ten przedmiot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


