„Színház az egész világ”
Shakespeare

A Tiszaparti Színkör kiadványa felsősöknek

5. szám

OLVASNIVALÓ
Egy kis színháztörténeti érdekesség
Az angol reneszánsz színház
Shakespeare színpada közvetlenül a középkori színjátszásból fejlődött
ki. Jellemzője az örökös helyszínváltozás, illetve a különböző
helyszíneken egyidejűleg bemutatott eseménysorozat.
A XVI. századi Angliában már nem a vallásos ismeretterjesztés volt a
célja. Hivatásos színtársulatok jöttek létre. 1599-ben épült a Globe
Színház, mely kívül nyolcszögletű, belülről kör alakú.
A színpad jellegzetes hármas beosztása lehetővé tette a színterek gyors
váltását, a térbeli és időbeli távolságok áthidalását. A három oldalról
nyitott színpad benyúlt a földszinten álló közönség közé. Ez az un.
előszínpad, ahol a szabadban játszódó, vagy sok szereplőt felvonultató
jelenetek számára szolgált. Az előszínpad mögött volt a három
oldalról zárt terem, a hátsószínpad, az épületek belsejében, szobáiban
történő jelenetek bemutatására. Ezt függöny takarta, melyet a belső
jelenetek bemutatásakor húztak fel. A színpad fölötti erkélyen – felső
színpadon – mutatták be mindazt, ami a magasban, hegyen, várfokon,
vagy az égen történt.

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!
A legfontosabb, amit megtanultam a járvány idején!
Hálás vagyok azért, mert…..!
Három dolog, amit a karantén után csinálni fogok!
Milyen eszközökkel tudsz kapcsolatban lenni azokkal,
akiket szeretsz?
Ezt szeretem csinálni itthon:

Mesedramatizáció
Gyere és nézzük meg közösen ezt a mesét! Indítsd el a videót! Jól figyelj, mert
ezzel a mesével fogunk foglalkozni a következőkben. Hány szereplő jelenik meg
a mesében? Számold össze és írd le a nevüket!
(Magyar népmesék: A kismalac és a farkasok)
https://www.youtube.com/watch?v=DfsaeqIuPB4&vl=hu

Hol játszódik a mese?
-

Egy erdőben
Egy faluban
Egy városban
Egy messzi, messzi galaxisban

5 mondatban foglald össze, hogy mi történt a mesében!
………………..
A kismalac házát láthattad a videóban. Szerinted hogy néz ki a farkas otthona?
Milyen lehet az a hely, ahol ő él? Vegyél elő lapot és ceruzát, és rajzold le a
házát! A farkast se felejtsd el lerajzolni!
……………….
Szerinted mi lehet a kismalac kedvenc zenéje? Keress egy olyan zenét, amit
szerinted a kismalac nagyon kedvel. Hallgasd is meg!
………………..

Szerinted mi kerülhetett a kismalac naplójába erről a napról? Hogy élhette meg a
kismalac ennek a napnak a történéseit? Nagyon örülök, ha megosztod a
válaszban velem, hogy szerinted mi került a kismalac naplójába.
………………...
Szerinted hány ember kell ahhoz, hogy ezt a történetet el tudjuk játszani? Írd le a
számot! Ha ezzel megvagy, gondold át, hogy te kivel játszanád el szívesen ezt a
mesét! Ha megvan, írd le a nevüket!
………………..
Te melyik szerepet játszanád szívesen ebben a történetben? Miért azt?
……………….
Szerinted vissza fognak még jönni a farkasok valaha a kismalachoz?
……………….

Hantázás
Szociálisan nem elfogadott hazudni, ám amikor határokat lépünk át, például
szociálisan nem elfogadott dolgot teszünk, sokszor azért csináljuk, hogy
visszaszerezzük a helyzet felett a kontrollt. Szóval most erre hívlak téged: most
nyugodtan szabad hazudni magadról valamit! :D
Vezessük le a stresszt egy kis kamuzással.
Gondolj ki magadról három állítást. Kettő legyen igaz, egy pedig hamis.
Kérd meg erre a családtagjaidat, a veled online kapcsolatban lévő barátokat,
teátrumosokat is, hogy adjanak fel ők is hasonló feladványt neked!

Címadás
Adj címet ennek a képnek!
______________________

Milyen érzéseket,
gondolatokat kelt benned a
kép?
_________________

Játék versekkel
József Attila: Szólt az ember
Volt az ember. Járt, megállt, szétnézett,
Aztán azt mondta: Körtefa vagyok.
S gyökere lett a föld, dereka a magasság,
Lombja az ég
És körtét ettek a bogarak,
A madarak, az éhes csillagok.
Akkor tovább ment. Járt, megállt, szétnézett,
Aztán azt mondta: Szén és vas vagyok.
És csörömpölő acélműhelyekben
Tűzre dobta a nagy hegyeket,
Hogy a halállal és az új időkkel
Száguldják meg a versenyt dübörögve
Szédítő, karcsú expresszvonatok.
Szólt az ember, szólt, megállt és elment
S csak azt nem mondta, hogy ember vagyok.

Te milyen fa és milyen anyag lennél? Rajzold le a fádat a
füzetedbe!

Olvasd el a verset, és hagyd, hogy hasson rád, engedd, hogy érzéseket,
asszociációkat hívjon elő belőled a téma kapcsán. Mi segít Neked embernek
maradni egy nehéz helyzetben?

Válassz egy kártyát, ami most megszólít, ami leginkább leképezni,
miben vagy most, hogy érzed magad. Írd le vagy meséld el a
szüleidnek, testvérednek, miért épp azt választottad, és hogyan
kapcsolódik a mostani állapotodhoz!

Nézhető színházi előadások, filmajánlók
Ebgondolat, 2019 amerikai vígjáték, dráma

https://videa.hu/videok/film-animacio/ebgondolat-2019.-romantikus-5bszkX0Do0eILL4z

Enzo nem átlagos kutya, élete a száguldás, akárcsak a gazdájáé, az
autóversenyző Dannyé. A páros egyedül Eve megismerése után lassít le, akivel
Danny rövid időn belül szerelembe esik és össze is házasodnak. Egy kislányuk
is születik, Zoe, amely új irányba tereli az életüket, ám Enzo rájön, hogy az
autóversenyzésben tanultak az élet minden területén hasznosíthatók

