CHICHOTEK
INTERAKCYJNE WYDARZENIE TEATRALNE ONLINE
„CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE”

Zapraszamy serdecznie dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnie
(także ze szkolnych zerówek) do udziału w interakcyjnym
wydarzeniu teatralnym online pt. „CHICHOTEK ODWIEDZA
PRZEDSZKOLE” organizowanym przez Teatr MŁYN.

OPIS SPEKTAKLU
Wydarzenie opiera się na spektaklu dla dzieci pt. „Chichotek”. To
opowieść o malutkim jak dłoń Chichotku, który, by ratować od
złych snów swojego króla Chichota i całe królestwo Chichotów,
udaje się w niebezpieczną podróż po lekarstwo znajdujące się na
Górze Strachów. Chichotek podczas swojej podróży spotyka wiele
ciekawych postaci i zaczyna lepiej rozumieć, czym jest prawdziwa
odwaga. W całej wyprawie głównemu bohaterowi towarzyszy
mała kotka – Zaśmiejka, która pomimo wielu różnic, jakie ich dzielą,
staje się jego niezastąpioną przyjaciółką. Bajka promuje postawy
prospołeczne i asertywne, przekazane w bardzo przystępny
i atrakcyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i zerówkowym
sposób.

JAK TO DZIAŁA?
Podczas spotkania spektakl puszczany jest uczestnikom
online w częściach. Po każdej części na ekranie pojawia się
prowadząca, która proponuje dzieciom działania twórcze.
Działania te bazują na interakcji z głównymi bohaterami
spektaklu i okolicznościami, w jakich się znaleźli.
I tak dzieci uczą się piosenki i tańca „na odwagę”, poszukują
zaginionych kamyczków (które wcześniej zostają ukryte
w sali przedszkolnej) czy tworzą własną kukiełkę na wzór
głównego bohatera – Chichotka. W ten sposób następna
część spektaklu odtwarzana jest po i dzięki aktywności
twórczej dzieci w danym momencie. Bez udziału małych
widzów „bajka się nie toczy”, uczestnicy zaś mają okazję
wpływać na losy bohaterów w pozytywny sposób i stawać
się „częścią bajki”. Takie doświadczenie wzmacnia poczucie
podmiotowości i własnej sprawczości oraz rozwija kreatywne
podejście do siebie i świata.

KORZYŚCI DLA DZIECI:
• udział dzieci w wydarzeniu teatralnym
o wysokiej jakości artystycznej z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, mimo ograniczeń związanych
z COVID-19
• kontakt z aktorami lub animatorami dzięki
wydarzeniu nie tylko odtwarzanym, ale – jak
prawdziwy spektakl teatralny – dziejącym się
„tu i teraz”
• zaangażowanie dzieci nie tylko jako odbiorców,
ale również jako twórców
• zachęta do rozpoznawania, nazywania i mądrego
wyrażania własnych emocji
• integrujące doświadczenie dla całej grupy.

CO BĘDZIE POTRZEBNE?
Niezbędne materiały (takie jak m.in.: szablony kukiełek, kamyczki, itp) do
przeprowadzenia wydarzenia w danej grupie są dostarczone do placówki
na tydzień wcześniej, tak aby były bezpieczne (pod kątem COVID-19) do
użycia przez dzieci.
Przedszkole prosimy o przygotowanie ekranu bądź monitora oraz
połączenia z Internetem.

DODATKOWE INFORMACJE:
W danym wydarzeniu teatralnym może wziąć udział
cała grupa przedszkolna/zerówkowa (ok. 25 osób).
Czas trwania: ok. 60 minut (jest możliwość
umówienia się na próbę techniczną, aby dostosować
odpowiednie narzędzia do realizacji projektu)

370 zł do końca lutego
Cena: 450 zł + 30 zł wysłka materiałów
(dowóz na terenie Warszawy – gratis)

KONTAKT:
Zuzanna Fijewska-Malesza
zuzanna.fijewska@gmail.com
mlyn.org
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