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PTÁ E — DIVADLO

Vnímání divadla a herecké projevy jsou u d tí docela b žné. N které se docela rády p edvád jí i p i 
b žné recitaci. Pokusme se jim dát prostor pro to, aby samy ztvárnily n jaké texty. T eba nás p ekvapí, jak jsou nápady 
dosp lých zbyte né. Pokud se tedy budeme pokoušet vnuknout n co nového, hledejme spíše novou dimenzi a nové 
pole p sobnosti, než vnucené nápady jak ztvárnit konkrétní situace.

Motivace:

Pomalu se stmívalo. Ptá ek se rozhodl ješt  jednou prolétnout nad m stem. Den se chystal ke spánku, 
ale co to? P i svém letu zpozoroval, jak n kolik lidí mí ilo do jedné velké budovy ve m st . Ti lidé byli všichni slavnostn  
oble eni a tak velká budova? Ta m la na sob  velký nápis divadlo. A co vy, také jste n kdy byli v divadle?

Legenda:

R zné typy od v , šátky, drobné p edm ty jako rekvizity. 

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy U3A, U3B.

Pot eby:

Je d ležité odhadnout, jestli dít  s ur itou poruchou dramatizaci n které 
z rolí zvládne. Pokud ne, p id líme dít ti roli alespo  „k oví“. 

Neklidné d ti máme neustále na o ích, aby p íliš „nedivo ely“. 

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Vybereme jednoduchou básni ku i písni ku, která popisuje jednoduchý p íb h i pohádku. Nejprve 
ji d tem pomalu a srozumiteln  p e teme. Pak se d tí ptáme, jaké postavy v p íb hu vystupují. U každé postavy zvláš  
se pak doptáváme, co postava d lá, co je její hlavní úkol.

Poté p istoupíme k rozd lení rolí. P itom musíme šetrn  rozhodnout, kterým d tem budou postavy p id leny.

V následujícím kroku op t znovu p íb h teme a necháme d ti, aby voln  tvo ily pohybové projevy pro p edstavení. 
D tem, kterým nejsou p id leny konkrétní role, je vhodné p id lit roli vhodného „k oví“. Kup íkladu sboru, který 
opakuje „refrén“ apod. 

Nyní je vhodný as pro p ehrání celého „kusu“. Dále m žeme d tem nabídnout krabici s vhodnými rekvizitami a ástmi 
od v , látek apod. D ti si rády vymyslí vhodné masky. Uvažovat také m žeme o tom, komu všemu p edvedeme 
výsledek naší práce. T eba si rodi e p i vyzvedávání najdou chvilku asu a po kají, až se d ti p edvedou. Ke ztvárn ní 
se hodí pohádky F. Hrubína i jiné zjednodušené p íb hy. Aktivitu m žeme doplnit vytvo ením vhodných kulis 
a p ipravit ji jako projekt v podob  odpolední divadelní besídky pro rodi e.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.

Provedení:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci.

Podpo it d tskou fantazii v dramatizaci básni ky i písni ky. Podpo it rozvoj jejich mimoslovní 
komunikace.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna, divadelní sál

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  5

V ková kategorie

ne te/nepíše
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Moje poznámky:


