
Teatry w Warszawie 



Teatr 
Narodowy 

• Teatr Narodowy znajduje się w Warszawie na Placu 
Teatralnym. 

• Teatr Narodowy powstał w 1765 roku i jest 
najstarszym teatrem w Polsce, założonym przez 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

• Odbywają się tam zajęcia edukacyjne dla dzieci 
(tematy: za kulisami, przed spektaklem, dla 
najmłodszych) 

• Teatr został spalony w czasie wojny i odbudowany 
niedługo po jej zakończeniu.  

• W obecnym repertuarze dla dzieci są wystawiane 
przedstawienia „Królowa śniegu” i „Pchła 
Szachrajka” 



Teatr Lalka 
• Teatr Lalka znajduje się w Warszawie na Placu 

Defilad. 

• Został on założony w 1945 roku.  

• Są tam prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci 

• W repertuarze można znaleźć spektakle „Alicja w 
krainie czarów”, Brzydkie kaczątko”, „Kraina 
zwierząt” i wiele innych przedstawień dla dzieci. 

• Teatr Lalka ma też kanał na YouTube, gdzie można 
nauczyć się wielu ciekawych rzeczy np. jak zrobić 
lalkę  
https://www.youtube.com/channel/UC8WwOUUX
GSZKfzVwhETLdRw 
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Teatr Polski 

• Teatr Polski otwarto w 1913 roku. 

•  Znajduje się on w Warszawie na ulicy Kazimierza 
Karasia. 

• Można zobaczyć teatr poprzez wirtualny spacer 
https://www.teatrpolski.waw.pl/pl/teatr/wirtualny_s
pacer/ 

• Teatr ten ma też kanał na YouTube 
https://www.youtube.com/user/TeatrPolskiWarszaw
a 

• Są tam grane głównie spektakle dla dorosłych. 
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Teatr Roma 

• Teatr Roma znajduje się na ulicy Nowogrodzkiej. 

• Powstał on w 1994 roku.  

• Jest to teatr muzyczny.  

• Są tam grane spektakle dla dzieci i dla dorosłych. 

• Teatr Roma ma też kanał na YouTube 
https://www.youtube.com/user/TeatrMuzycznyRo
ma 
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Teatr Kamienica 

• Teatr Kamienica powstał w 2009 roku. 

• Znajduje się na Al. Solidarności w 
Warszawie. 

• Są tu grane spektakle dla dzieci i 
dorosłych. 

• W teatrze znajduje się makieta Warszawy. 

• Teatr ma też kanał na 
YouTubehttps://www.youtube.com/chan
nel/UC5YVH_fAU-kre0zw4mRmcoA 

 

 



Teatr Współczesny w Warszawie 

• Teatr Współczesny w Warszawie 
powstał 1949 roku. 

• Stoi on na ulicy Mokotowskiej w 
Warszawie. 

• Są tam grane głównie spektakle 
dla dorosłych. 

• Teatr ma kanał na YouTube 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCzo7tw2VqqE1Rt5jP2SNLm
Q 
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