Praca zdalna grupa 1 (12 – 16 kwiecień)
Temat:W teatrze.
Witam Was dzieciaki i Waszych rodziców bardzo serdecznie.
W tym tygodniu będziemy mówić o teatrze i o tym co z nim jest
związane.
Przenieśmy się w ten teatralny świat dzięki piosence pt.,, Magiczne
miejsce”, na którą zapraszam.
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ

Co widzisz na obrazku? Dokąd przyszła Treflinka?

Czy byłeś kiedyś w teatrze? Jak myślisz o czym opowiada Treflinka?
Możesz pokolorować Treflinkę wg wzoru.

Treflinka opowiada o teatrze. Posłuchajcie (rodzic czyta wiersz):
,,W teatrze”
Jest takie miejsce zaczarowane, gdzie bajka z życiem się miesza. To, co
tam widzisz czasem Cię smuci, a innym razem rozśmiesza.
Na scenie grają piękni aktorzy albo też lalki jak żywe. Wszystkie historie
bardzo przeżywasz i wierzysz, że są prawdziwe.
Przepiękne stroje i dekoracje zachwyt wzbudzają niemały. Siedzisz w
fotelu i zapominasz na chwilę o świecie całym.
Kupując bilet znasz swoje miejsce – ma numer w konkretnym rzędzie.
Oglądasz spektakl w ciszy, skupieniu i czekasz, co dalej będzie.
Kurtyna wznosi się na początku, opada po każdym akcie, A spacerować
można, rozmawiać – w przerwie, to znaczy w antrakcie.
By przedstawienie było ciekawe, żeby się nam podobało, By każdy
szczegół współgrał z całością, pracuje ludzi niemało.
Dla nich na koniec w podziękowaniu publiczność braw nie żałuje, Za
reżyserię, grę, dekorację, wszystkim artystom dziękuje.
Jest takie miejsce piękne i ważne, bo do przemyśleń nas zmusza, To teatr.
Teatr na tym polega, że uczy, bawi i wzrusza.
Rodzice porozmawiajcie z dziećmi na temat treści wiersza.
Wyjaśnienie znaczenia słów.
Aktor to osoba grająca rolę w teatrze lub filmie.
Spektakl to sztuka teatralna odegrana przez aktorów przed zgromadzoną
publicznością.
Kostium to strój aktora, który wyróżnia graną przez niego postać.
Kulisy to miejsce znajdujące się za sceną, w którym aktorzy
przygotowują się do występu.
Rekwizyty to przedmioty wykorzystywane w przedstawieniu teatralnym.
Scena to miejsce w teatrze przeznaczone do wystawiania sztuk
teatralnych.
Czy wiecie jak powstaje spektakl teatralny, kto nad nim pracuje? Jeśli nie,
to zapraszam na film.

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
Aktorzy muszą umieć przedstawiać różne emocje.
Popatrz na Treflika, który bawi się w aktora. Naśladuj go pokazując strach,
radość, złość i smutek.

Czy to zadanie było dla Ciebie łatwe? Jeśli tak masz szansę zostać
aktorem.

Czas na kilka zagadek.
Rozwiązania to bardzo znani bohaterowie przedstawień teatralnych.

W lesie zbieram kwiatki, wilka się nie boję.
Zrobię kilka skoków i przed domkiem babci stoję. (Czerwony Kapturek)
Jesteśmy różowe, po cztery nóżki mamy.
I wspaniały domek przez jedną z nas zbudowany.(Trzy świnki)
Jestem chłopcem z drewna, wszyscy mnie tu znają.
Gdy zaczynam kłamać, na mój nos spoglądają. (Pinokio)
Treflik i Treflinka bawią się w teatr. Kto będzie bohaterem ich
przedstawienia?
Narysuj bohatera swojej ulubionej bajki.

Na zakończenie proponuję zabawę w teatrzyk cieni
Możecie wykonać wspólnie z rodzicami kukiełki do wybranej bajki –
narysujcie postaci na czarnym papierze np.: Czerwonego Kapturka,
Mamę, Babcię, Gajowego i oczywiście Wilka oraz dodatkowe elementy
( domek, drzewa, kwiaty itp.). Rodzice wytnijcie bohaterów i
przymocujcie do nich patyczki. Kukiełki gotowe. Trzeba ustalić co będą
mówić(dialogi) i można bawić się w teatr.
Może jeszcze tylko teatrzyk z kartonowego pudełka i zabawa gotowa –
konieczna pomoc rodzica.
Zobaczcie jak to można zrobić.
https://www.youtube.com/watch?v=HiaQBscRMfo
Teraz czas na nagrodę.
Zapraszam na teatrzyk w wykonaniu profesjonalistów:
MISIOWE OPOWIEŚCI – TEATRZYK DLA NAJMŁODSZYCH.
https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk

