Δραστηριότητες για
αξιοποίηση θεατρικής
παράστασης

Έπιλέξτε τη θεατρική παράσταση που θέλετε να
παρακολουθήσετε.

Προτάσεις θεατρικών παραστάσεων μπορείτε να
βρείτε στον σύνδεσμο:
http://prod.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/endeiktiko-yliko

Ξεκινάμε...

Αφού παρακολουθήσετε την παράσταση επιλέξτε μαζί
με το παιδί όποια ή όποιες από τις δραστηριότητες
που ακολουθούν θέλετε.

Κατά τις δραστηριότητες συμμετέχετε όλοι, μικροί και
μεγάλοι και απολαύστε μαζί το ταξίδι.

 Ζητήστε από το παιδί:
 να μιλήσει για το περιεχόμενο της θεατρικής παράστασης

Μετά την
θεατρική
παράσταση
Μιλάμε για
την
παράσταση

 να θυμηθεί τους χαρακτήρες, την πλοκή της ιστορίας, το
πρόβλημα του ήρωα, τη λύση στο πρόβλημα

 να μιλήσει για τις πιο όμορφες εικόνες/στιγμές του έργου που
του έκαναν εντύπωση
 να μιλήσει για συναισθήματα των πρωταγωνιστών αλλά και
για τα δικά του ως θεατή
 να αποδώσει τα συναισθήματα των ηρώων με το ύφος, τη
φωνή και το σώμα του
 να κρίνει τους διάφορους χαρακτήρες από τις πράξεις τους.

 Παροτρύνετέ το παιδί να κάνει παρατηρήσεις γύρω από τα
κοστούμια, το κτένισμα, το μακιγιάζ των ηθοποιών και των
ρόλων τους, τα σκηνικά, τον φωτισμό, τα χρώματα, τη
μουσική και τα εφέ της παράστασης.

Βρες τη
σωστή
σειρά

Πάρτε χαρτί και προκαλέστε το παιδί ζωγραφίσει τις
διάφορες σκηνές της παράστασης. Στη συνέχεια
ανακατέψτε τις κάρτες και ζητήστε του να τις βάλει με
τη σειρά εμφάνισής τους στην παράσταση.

Θεατρική
επίδειξη
μόδας

Ανοίξτε τις ντουλάπες σας και βρείτε ρούχα που να
μοιάζουν με τα κουστούμια των ρόλων/ ηθοποιών της
παράστασης που ξεχώρισαν. Ζητήστε από το παιδί να
θυμηθεί τα χρώματα, τα μήκη των υφασμάτων, τα
αξεσουάρ, τα παπούτσια, ακόμη και το μακιγιάζ και το
χτένισμα του κάθε ρόλου. Κάντε την επιλογή σας,
οριοθετήστε έναν διάδρομο πασαρέλας, βάλτε
μουσική, ανάψτε φώτα και η επίδειξη μόδας ξεκινά.
Μπορείτε να καλέσετε και τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας να πάρουν θέση θεατή ή ακόμα και να
περπατήσουν και αυτοί στον διάδρομο πασαρέλας.
Η μεταμφίεση είναι κάτι που λατρεύουν τα παιδιά.
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ,το παιδί
ζωντανεύει και με λόγο και κίνηση το ρόλο του, έχοντας
δε δικαίωμα να αλλάξει την πλοκή.

 Βρείτε υλικά χειροτεχνίας ή υλικά που έχουμε όλοι
στο σπίτι όπως κάλτσες, ξυλάκια, καλαμάκια, όσπρια,
βαμβάκι, ρουχαλάκια, διάφορες άδειες συσκευασίες,
με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε κουκλες
κουκλοθεάτρου για να αποδώσουμε ήρωες της
παράστασης.

Από το θέατρο
στο
κουκλοθέατρο

 Εάν δεν έχετε κουκλοθέατρο, κρυφτείτε πίσω από μια
καρέκλα ή μια πολυθρόνα και το κουκλοθέατρο είναι
έτοιμο.

 Να θυμάστε ότι ο στόχος δεν είναι να παρουσιάσετε
το έργο ολοκληρωμένο με τη σωστή ροή. Μπορείτε να
επιλέξετε σκηνές από το έργο ή ακόμα και να
δημιουργήσετε μια εντελώς δική σας ιστορία.
 Αφήστε το παιδί να αυτοσχεδιάσει και να καθοδηγήσει
την παράσταση. Σημαντική είναι και η ενεργός
συμμετοχή όλης της οικογένειας.

 Τοποθετήστε μια καρέκλα ή ένα μαξιλαράκι στο κέντρο του
δωματίου. Ζητήστε από το παιδί σας, αφού επιλέξει ένα
ρόλο από το έργο να καθίσει. Τότε αρχίζει η συνέντευξη.
 Κάντε ερωτήσεις εύκολες και απλές σχετικές με την
παράσταση που παρακολουθήσατε. Πώς σε λένε; Γατί
βρίσκεσαι εδώ; Ποιο είναι το πρόβλημά σου; Πώς νιώθεις;
Είσαι χαρούμενος;

Συνέντευξη από τους
πρωταγωνιστές

 Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δίνει το παιδί θα αλλάζει
και η πορεία των ερωτήσεων.

 Αφού κατανοήσει το παιδί το παιχνίδι αντιστρέφετε τους
ρόλους και τώρα το παιδί είναι αυτό που θα κάνει τις
ερωτήσεις.
 Σε αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να προσθέσετε και τη
μεταμφίεση δηλαδή να ντυθείτε στους ρόλους που θα
επιλέξετε.

 Αποφασίστε μαζί το μαγικό μέσο που θα σας ταξιδέψει.
Μπορεί να είναι ένα χαλί, ένα μεγάλο κασόνι ή μια κουβέρτα.

 Βρείτε τους ήχους και τις κινήσεις που θα συνοδεύουν κάθε
φορά τη μεταφορά σας από τον ένα χώρο στον άλλο.

Μαγικό
ταξίδι

 Έχοντας σαν οδηγό την παράσταση που παρακολουθήσατε,
θα ταξιδεύετε από τη μια σκηνή στην άλλη, θα συναντήσετε
τους ήρωες, θα ζήσετε μαζί τους την περιπέτεια. Πρέπει να
διατηρείτε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην κάθε
μετακίνηση και να μην ξεχνάτε ότι η μεταφορά σας γίνεται
μόνο με το μέσο που επιλέξατε.
 Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και μην διστάσετε να
χρησιμοποιήσετε υφάσματα, αντικείμενα, έπιπλα ακόμη και
μαγειρικά σκεύη που δημιουργούν ενδιαφέροντες ήχους.
Ομάδα Προδημοτικής Εκπαίδευσης

