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Egy kis színháztörténeti érdekesség
A klasszicizmus színháza – Molière

Molière: (Párizs, 1622.– Párizs, 1673.) francia drámaíró, rendező és színész,
a modern komédia megteremtője.

Ezen a héten egy elvarázsolt kastélyba viszünk el Benneteket!
Egy levelet kaptál, amelyben egy
vonatjegy lapul és egy fénykép egy
gyönyörű kastélyról. Ide várnak,
ide szól a jegyed! Csomagolj be
gyorsan és indulj! 
Meglepetések és különféle
izgalmas feladatok várnak, ha
ideérkezel!
Ha minden játékot, feladványt
megoldasz, akkor megtalálod azt a
ládát, amelyben egy ajándék lapul
számodra! Kíváncsi vagy rá?
Felültél a vonatra, három napig utaztál,…a kastályhoz egy hegyre kell
felmászni. A fák közül különös figurák ugranak elő! Nálatok laknak
ilyenek? Gyökérből, fából, zöldségből vagy gyümölcsből alkoss saját
izgalmas lényeket!

Belépsz a kastélyba és egy folyosón találod magad,
ahonnan szobák nyílnak.
Akkor nyílik ki az ajtó,
ha ezt a verset megírod:
A titok
A titok az…………….,
Én soha nem………….
Bár azt szeretném, ha….
……, de inkább………..
A titok az……………..
Nem félek, csak………..

1. szoba: a konyha
Megtalálod a macskát a képen?
Neked mi a kedvenc
állatod?
Esetleg tudsz valami
különleges történetet
róla? Mesélj!
Ha van kedved, rajzold
le egy kreatív
kifestőként!

2. szoba: dolgozó
A dolgozó szobában
minden tárgy különleges
és életre kelt.
Keress otthon egyszerű
tárgyakat, amiből képet
készíthetsz! Ha van
kedved, le is
fényképezheted és címet
adhatsz nekik!

A szoba jobb sarkában ez volt:
Jógázó ropik- készíts Te is hasonló beállításokat! (tárgy-bábokat
tudsz varázsolni!)

Hófehérke és a hét törpe

3. szoba: háló
A hálószobának egyik
falán egy festmény lóg.
Eszedbe jut-e egy saját
történet az életedből?
Nekem erről a képről
az jut az eszembe,
amikor…………

4. szoba: társalgó

Hallgatlak, mondd!
Miről beszélgethetnek? Mit
mondanak egymásnak a
képen látható szereplők?

5. szoba: táncterem
A táncterem csupa
pókháló. Az emeletről
egy furcsa lény ugrik
eléd és ezt mondja:
"Én nem vagyok én.
Az vagyok, aki..."
Van olyan állat,
amitől félsz? Lehet
igazi, de lehet
képzeletbeli is! Mesélj
róla!

6. szoba: kamra
Kihúzgálod a fiókokat és
mindengyik fiókban találsz
egy képet! Ahogy
rakosgatod egymás mellé,
kirajzolódik egy történet! A
kastély történetét végre
megismerheted! Találd ki az
elvarázsolt kastély meséjét a
képek segítségével.
Írd le a füzetedbe!

7. szoba: kincstár

A kastély kincstára csodaszép!
Minden kincs a Tiéd!
Egy ládikó egészen különleges,
mert Neked lett odakészítve! Ha
kinyitod, akkor meglátod benne
azt, amire most a legnagyobb
szükséged lenne!
Mondd ki!

8. szoba: moziterem (sírós, kutyás film)
https://www.youtube.com/watch?v=m6LTNvBJ46o
Hacsi - A leghűségesebb barát
Hachiko: A Dog's Story amerikai-angol családi film, 89
perc, 2009
Egyik nap az ingázó Wilson professzor gazdátlan
kutyakölyköt talál a vasútállomáson. Megsajnálja, és
hazaviszi az állatot. A felesége, Cate nem örül neki, de
végül megenyhül, és megengedi, hogy a japán akita
kutyus náluk maradjon. A kutya és a professzor között
szoros barátság alakul ki. Hacsi minden nap elkíséri őt a vonathoz, este pedig
kimegy elé az állomásra. Így megy ez egészen addig, míg egyszer nem érkezik
meg a gazdi. A kutya azonban élete végéig hűségesen várta a professzort,
minden nap megjelent az állomáson.

