„Színház az egész világ”
Shakespeare

A Tiszaparti Színkör kiadványa alsósoknak
7. szám

Kedves Gyerekek!
Szeretném az újságunkat egy kicsit megújítani,
kipróbálni új ötleteket, más formában is játszani
Veletek! A következő hetekben elviszlek egy-egy
varázslatos világba, egy kalandos történetbe: hogy hová,
az legyen meglepetés!
A történeted Te alakítod! Szerepjátékos-drámajátékra
hívlak sok szeretettel! A (kipontozott részeket)…….
neked kell kiegészítened gondolatban vagy írásban!
Kalandra fel!

A titkos erdei ösvény

Játékunk helyszíne: A CSERHÁT hegység; keresd
meg a térképen!

A játékhoz szükséged lesz: 3 dobókockára
A játék történik: 20 év múlva, a jövőben
Szereplők:
1. Egy jó barátod, akinek a neve……
2. És Te! Válassz magadnak egy karaktert! Ki leszel?
Adhatsz magadnak egy új nevet is:…………

Kalandlap:
Képességek
A Te varázslatos képességeid ezek:

A barátod képességei ezek lesznek:

Oszd szét ezt a hat képességet kettőtök között! 3-3! Te
döntesz, mi kell neked és mit adsz a barátodnak!
REPÜLÉS

VARÁZSLÁS

ÁLLATOK NYELVÉN ÉRTENI

BÁTORSÁG

LÁTHATATLANSÁG

VARÁZSFŐZET KÉSZÍTÉS

Tárgyak
A hátizsákodba öt tárgyat tudsz
beletenni! Mik lesznek ezek?
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________

Lépjünk be a történetbe:
Titkos küldetésben kell részt venned! A Cserhát
boszorkánya elrabolta:…………….-t! Neked és a
barátodnak kell őt kiszabadítani!

Az út veszélyes és kalandos lesz! Csak a legbátrabbak
vághatnak neki! Vállalod?

Egy szép tavaszi reggelen elindultok otthonról, hogy a
Cserhát hegység vadregényes tájain megkeressétek
Cseri boszit, aki elrabolta:………..-t! Reggel még nem
is gondoltátok volna, hogy……………….!

Egy nagy réten kell áthaladnotok és közeledtek az erdő
felé! Az erdő szélén egy hatalmas, öreg fa áll és
megszólít benneteket!
Állj! Nem mehettek tovább,
csak akkor, ha van
merszetek megküzdeni azzal
a kis manóval, aki az
odúmban elrejtőzött!

BÁTORSÁG:
Dobj a dobókockákkal és add össze a
kidobott számokat! Addig dobj, amíg
páros szám nem lesz a végeredmény!
Akkor nyertél és mehetsz tovább!

Tovább indultok. Furcsa zajt hallotok!
LÁTHATATLANSÁG:
Az, aki láthatatlan tud lenni,
az úton marad, a másiknak el
kell bújnia. Az ösvényen
találtok egy különös
lábnyomot. Milyen állat
lehet?
Próbáld elképzelni és
lerajzolni!

Az út egyre szárazabb és nehezebben játható. Szikes
és repedezett. A lábatok elnehezül. Ez arra
emlékeztet téged, amikor………

REPÜLÉS:
Fel kell használni a repülés képességet! Választanod kell, hogy
melyik falevélen utazol tovább! Melyik tetszik a legjobban? Miért?
Mindegyik levél rejt egy mesét! Nézd meg, hogy a tiéd melyiket!
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2.

3.

1. https://www.youtube.com/watch?v=yEHlspqqbi0
2. https://www.youtube.com/watch?v=s0JETAxDbJs
3. https://www.youtube.com/watch?v=fe9T9_oQ6g4

Végre elérkeztetek Cseri boszorkány tanyájához!
Pókhálók,
pókok,
koboldok,
manók őrzik a
bejáratát!

Hogyan csalogattátok ki a boszorkányt?
VARÁZSLÁS:
A boszorkány bent van a fa odvában. Ki kell találnod, hogyan
csalogathatod elő! A hátizsákodból két tárgyat vehetsz ki erre a célra! Találj
ki velük egy jó ötletet!

Cseri boszi kibújt és ráismertetek:………………-ra!

Követeltétek vissza az elrabolt …………….-t! De
Cseri boszinak volt egy feltétele. Ki tett elétek három
varázsfőzetet. Az egyiket ki kell innotok! Melyiket
választod?
VARÁZSFŐZET:
A varázsfőzetek különféle gyógynövényekből készültek. Ki kell találnotok,
hogy melyik mire való. Utána dönthetsz, hogy melyiket iszod meg!

1. BORÓKA

Nyugtató, frissítő

2. ÁNIZS

Gyulladás ellen

3. CITROMFŰ

Köhögés ellen

4. KAMILLA

Köszvény ellen
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Amikor megittad Cseri boszi varázsteáját, megnyugodott, hogy
megbízol benne és behívott a házába. Megvendégelt és szabadon
engedte őt, akit idáig kerestetek. Elmesélte a kalandot, hogyan
került hozzá. Mit láttál Cseri boszi házában? Rajzold le! Mit
mesélt el? Hogyan került hozzá, akit kerestetek?

Indulnátok haza, de nagyon hosszú az út! Elfáradtatok.
Mi lesz most?
A sarokban ült egy :……………. és megértettétek, hogy
mit mond.
ÁLLATOK NYELVE:
„Menjetek ki a ház elé a rétre és nézzetek fel az égre! Az egyik felhő
mintájából kiolvashatjátok azt, hogyan juthattok haza villámgyorsan!

Sikerült!!!!!

Magatok mögött hagytátok az erdőt és az erdőbe
vezető utat!

Mi volt a három legjobb dolog ebben a kalandban?

Az Úr szeretetével tele van a föld
(Zsolt 33,5)

