„Színház az egész világ”
Shakespeare

A Tiszaparti Színkör kiadványa alsósoknak
5. szám

Egy kis színháztörténeti érdekesség
A reneszánsz

A reneszánsz szó „újjászületést” jelent. A kornak az
egyik legnagyobb alkotója: William Shakespeare. Ő írta
a Rómeó és Júlia című drámát.
A színháznak nem volt teteje, a szegények álltak, a
gazdagok a páholyokban ültek.

Játsszunk színjátékot! – Illatok-hangok-tárgyak
1. Mielőtt nekikezdesz, ugorj hármat, guggolj kettőt, nyújtózz
egyet! Sikerült?
2. Keresd meg a legjobb illatú dolgot a közeledben! Milyen illatot
találtál, miért szereted?

3. Indítsd el a videót, majd hunyd be a szemed, és idézd fel azt az
illatot! Képzelj el hozzá egy tájat! Várd meg a zene végét!
Sikerült?
https://www.youtube.com/watch?v=fSbNReQ1jvQ
4. Mit láttál zenehallgatás közben?

5. Most keress egy tárgyat.
Mit választottál?

6. Találj ki egy jelenetet, amiben szerepel az illat, a helyszín, amit
felidéztél, és a tárgy, amit találtál. Meséld el valakinek, és kérd
meg, hogy adjon címet a történetednek. Milyen címet adtak
neki?

7. Ki lennél legszívesebben azon a helyen, amit kitaláltál?

8. Szaladj oda valakihez, és játszd el neki azt a figurát! (például
kérj tőle inni, és közben meséld el neki a képzeletbeli életed!)
No, hogy sikerült?

MADÁRLESEN
Itt a tavasz! Szeretném megmutatni Neked néhány madár hangját
és egy nagyon különleges és vicces madarat!

Kerti madarak és hangjaik
https://www.youtube.com/watch?v=KGxuC4_vdDw
Lantfarkú madár
https://www.youtube.com/watch?v=GtkoKisMR_U

Te milyen ennivaló madarat tudsz készíteni?

Nyelvtörők
1. Nézd meg a videót, figyelmesen, akár többször is! Ezután igaz-hamis
válaszok kellenek! (Szabó T. Anna: Nyelvtörő. Kalapács dal)
https://www.youtube.com/watch?v=KU9ZuUhvdyQ
Volt benne kalap?
Volt benne tojás?
Volt benne fakatica?
Volt benne esernyő?
Volt benne szó fociról?

Igen - nem
Igen - nem
Igen - nem
Igen - nem
Igen - nem

MONDD KI HÁROMSZOR GYORSAN: FA-KA-TI-CA-FO-CI

2. Hallgasd meg a csatolt dalt, figyelmesen!
(Udvaros Dorottya, Jácint Juhász - Fut, robog a kicsi
kocsi)

https://www.youtube.com/watch?v=ycq2mRfszh8
MI AZ A FAKUTYA?
1.
2.
3.
4.

Fa lécre erősített szék, amivel jégen csúszkáltak
Kutyából készült fa
Kutyául fázó készülék
Fából készült kutya

MONDD KI HÁROMSZOR GYORSAN: FUT A HAVON A FAKUTYA

3. Hallgasd meg Szabó Gyula bácsitól Zelk Zoltán bácsi versét!
https://www.youtube.com/watch?v=XBqp38MKXyg

Hová fut az őz?
1.
2.
3.
4.

kertbe
a tavasz elé
inni a folyóhoz
öreg nénéhez

MONDD KI HÁROMSZOR GYORSAN: ITT AZ ŐSZ, ELIDŐZ AZ ŐZ

Az én időkapszulám
Történelmi időkben élünk! Ezek a feljegyzések segítenek majd
visszaemlékezni arra, hogyan élted meg otthon ezeket a heteket!

Ez vagyok én most! Írd bele a Teátrumos füzetedbe! A kedvenc:
játékom:________________
színem: ________________
állatom: ________________
tv-műsorom:_____________
ételem:__________________

filmem:_____________________
könyvem:____________________
szórakozásom:________________
helyem:______________________
dalom:_______________________

Így érzem most magam!

Három dolog, amit
a karantén után
csinálni fogok!

Hálás vagyok azért, mert…..!

Ezt szeretem csinálni itthon:

Régi képek
Ezen az oldalon nagyon sok régi képet tudsz
nézegetni!
http://www.fortepan.hu/

Nektek vannak otthon régi képeitek?
Nézegess albumokat, beszélgess a szüleiddel a
gyermekkorukról, hívd fel a nagyszüleidet!

Nézhető színházi előadások, filmajánlók
Három szabó legények
https://www.youtube.com/watch?v=Dzl8Sq7F0WU&list=PLOMaFHnlOJm
Imd7eBFO5gEh9PqcxDw7WR
magyar mesejáték, 84 perc, 1982
"Ne azt nézzétek, hogy arany! Annál sokkal nagyobb kincset adtam néktek: az igazságot!
Mert tudjátok meg: ha evvel a tűvel, cérnával megvarrtok egy ruhát, aki azt felveszi, csak a
színtiszta igazságot tudja mondani! Nagyon becsüljétek meg, amit kaptatok! És egymást is.
Mert külön-külön nem mentek semmire. Csak együtt van erejük! De az aztán annál
hatalmasabb!"

