„Színház az egész világ”
Shakespeare

A Tiszaparti Színkör kiadványa alsósoknak
6. szám

Egy kis színháztörténeti érdekesség
A barokk

Kreatív ötletek a hétre- Közeledik Anyák napja

DONÁSZY MAGDA (1911-1988):
Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.

21 virághajtogatási ötlet

https://www.youtube.com/watch?v=A_WCJ1bX6lI&fbclid=IwAR1FuT__Kug-CyF6sawbzjEkBY5f9Y3lsJkFfvGbCZuuRR0X-N0Fgid0PPk

Grimaszolós játék tesókkal, szülőkkel...
Vágjatok minél viccesebb arcokat. Így sétálgassatok a
szobában vagy a kertben. Majd egy idő után kiáltsd el magad:
Jégvarázs (de bármit mondhatsz, lényeg, hogy erre a szóra
mindenki jéggé dermedjen)! Bármilyen mozdulatot vettetek
fel, úgy kell megállni. Innen két módon is folytatódhat a játék:




Vagy felkiáltasz ismét, mondjuk hogy: Kisütött a
napocska! Erre mindenki felolvad, tovább járkál vicces
grimaszokat vágva.
Vagy pedig odamész valakihez és megpróbálod
megnevettetni. Ha sikerül, szerepcserével folytatódhat is
a következő kör.

Melyik arc fejezi ki a hangulatodat? Szerinted mit gondolhatnak a
figurák?

Készítsd el a saját TAVASZ fádat... Milyen lenne a te tavasz fád?

Ujjak játéka- kell hozzá egy kesztyű és színes gombok

https://www.facebook.com/orientacionandujar/videos/3063012660418081/UzpfSTEwMDAxNjkzNzExND
AzNDo1MjE4MDk0NDg0OTA4NjE/?multi_permalinks=523890398282766&notif_id=1587557629748607&
notif_t=group_highlights

Mesedramatizálás

A játékot párban játszhatjátok: a gyerekek / szülők...
Szükségetek lesz még egy dobókockára. Minden játékosnak
szüksége lesz az alábbi lapra. Mivel egyszerű ábrák vannak
rajta, magatok is megrajzolhatjátok!
Felváltva dobtok a kockával, majd az üres felületre
lerajzoljátok azt a képet, amit a dobott szám jelez. Például, ha
hatost dobtok, akkor egy napernyőt. Ha olyan számot dobtok,
amit már lerajzoltatok, akkor a másik játékos következik.
Az nyer, aki legelőször lerajzolja mind a hat képet. Utána még
kedvetek és fantáziátok szerint tovább folytathatjátok a nyári
rajzotokat.

Nézhető színházi előadások, filmajánlók
https://drive.google.com/file/d/1nhoMfK6nQ8mzbjJLO6Q6_8rvELX_lwxv/view?fbclid=IwA
R139jtd0qVcefA2xuDo5FqoOsWdZiKkasg5RB72GT3iZGopCyh_xTBuR90
A Szigligeti Színház levelét továbbítjuk:
Kedves Gyerekek!
Szeretnénk, a felnőtteken kívül a gyerekeket is szórakoztatni kicsit ebben az időszakban, hiszen a bezártság
nekik sem könnyű! Ezért egy újabb mesedarab próbáit kezdtük el, amelynek a bemutatója május 1-jén,
pénteken 11 órakor lesz a facebookon.

fontos, és napjainkban igazán aktuális témákat vet fel: élőhelyünk és a
természet tisztelete, megbecsülése, az egymásra való odafigyelés és türelem fontossága. A
történet egy diófa sorsát mutatja be, amelyet a benne lakó állatok szép lassan tönkretesznek.
Henyek, a gyűjtögető medve telehordja szeméttel. Alberta, a morcos vakond feltúrja a
gyökereit. Elvíra, a nem túl eszes, ámde hiú mókus a fa leveleivel ékesíti magát, mígnem
érkezik egy elhivatott vándorló légy, Emil, aki felhívja a figyelmüket arra, hogy jobban
kellene óvniuk a környezetüket. Azt állítja, hogy ő beszél "fául", "dióul" különösképp jól tud,
s hogy a szegény fa azt üzeni, több gondoskodásra lenne szüksége. Kezdetben sikerül
rávennie a lakókat, hogy törődjenek a fával, akik azonban rossz szokásaikat csak nem tudják
levetkőzni, folytatják régi életvitelüket. Őszre tél jön, majd tavasz, a fa pedig teljesen
elpusztul, így hőseink otthontalanná válnak. Emil a segítségükre siet, és egy diófacsemetét
ajándékoz nekik, hogy új otthonuk legyen. Egyszer. Majd. Sok-sok év múlva.
A beszélő fa című mese
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