
Byl to zážitek!?

Videodílna k libovolnému divadelnímu představení

Návod k použití

Milé paní učitelky, milí páni učitelé,

dovolte nám představit naši videodílnu, kterou můžete pustit Vašim dětem
přímo ve třídě. Dílna je univerzální a můžete díky ní reflektovat a prohloubit
zážitek z jakéhokoliv navštíveného představení divadla Minor. Dílnou Vás
provedou lektorky Míša a Tereza. Vy nás v případě potřeby jen zastavíte a
znovu pustíte. Doufáme, že si naši dílnu užijete s dětmi i Vy!

Praktické informace: Video pusťte dětem na Vámi zvoleném médiu. Děti
budou potřebovat různě střídat polohy. Budou sledovat video, kreslit, a trochu
i hrát divadlo. Proto zvažte, zda bude třeba nějak upravit prostor třídy. Každá
aktivita má svůj název a upozorníme Vás na ni ve videu nadpisem. Snažíme
se vše srozumitelně vysvětlit a aktivity doprovázíme vysvětlujícími videy.
Zastavte si nás, kdykoliv budete potřebovat. Ve většině situací Vás k tomu
samy vyzveme.

Pomůcky: Pastelky nebo fixy a list čistého papíru formátu A4 pro každé dítě.

Můžete si nás pustit! Po krátkém úvodu následuje první aktivita:

1) Asociační hra: Tato hra slouží jako rychlé myšlenkové rozehřátí. My
řekneme slovo a děti všechny najednou vyřknou slovo, které je
napadne. Někdo třeba nestihne zareagovat, to nevadí. Kdybyste cítili,
že některé děti potřebují více času, video si dle potřeby zastavte.

2) Čmáranice: V této hře jde o vzpomínku na pocity, které děti prožívaly
během představení. Vy i děti se vše dozvíte z instrukcí. Na kreslení/
čmárání jsou vyhrazeny tři minuty během nichž hraje hudba. Video tedy
nemusíte zastavovat.

3) Galerie: Vyzveme děti, aby umístily své “obrazy” po třídě a vytvořily
galerii. Následuje procházka po galerii a hledání skupinek. Vše
vysvětlujeme ve videu.

4) Vytváření živých obrazů- aktivitu vysvětlujeme ve videu.
5) Práce na rozehrávání živých obrazů a jejich prezentace- stěžejní

aktivita celé dílny. Děti se stávají spolutvůrci příběhu a snaží se



vymyslet, co by mohlo vést ke změně jednání postav. Snažte se,
prosím, tento důvod po rozehrání živého obrazu s dětmi vždy
pojmenovat. Důvodem může být nějaký konflikt /dramatická situace, a
nemusí. Důležité je si společně s dětmi uvědomit, že jednání postav je
vždy něčím motivováno.

6) Zážitky na dlani- aktivitu vysvětlujeme ve videu. Sdílení zážitků z dílny
necháváme na zvážení dětem i Vám.

NASHLEDANOU A PŘIJĎTE ZAS!!!


