DOTYKANIE NIEBA

Scenariusz warsztatów
do spektaklu Diabełek Pawełek
w reż. Mikołaja Mikołajczyka
ROZGRZEWKA
Przypomnijcie sobie, dokąd wybierał się bohater spektaklu.
Podróż do Nieba wymaga dobrej rozgrzewki. Rozetrzyjcie sobie mocno
dłonie i ciepłymi dłońmi pomasujcie sobie twarze – policzki, brodę, nos,
czoło. Pociągnijcie lekko za uszy. Opuszkami palców opukajcie sobie
głowę – tak, jakby spadały na nią kropelki deszczu. A teraz niech spadają na całe wasze ciało. Rozcierajcie sobie ramiona, plecy, nogi, stopy. Spróbujcie teraz wyciągnąć się jak najwyżej, tak, jakbyście chcieli
dotknąć nieba. Spróbujcie wykonać grupowy skok do nieba. Ważne,
żeby spróbować. Ruszamy w drogę! Ile kroków do nieba? Trzy słoniowe,
cztery żabie, sto motylich, siedemdziesiąt siedem żyrafich. Niech dzieci
podają swoje pomysły. Możecie powtarzać tę drogę między kolejnymi
egzaminami.

EGZAMINY
Diabełek Pawełek zdawał po drodze do Nieba kilka egzaminów. Spróbujcie wykonać kilka podobnych zadań. Możesz zaproponować swoje
zadania – ważne, żeby były do wykonania przez wszystkich w grupie
i żeby nie były przez Ciebie oceniane według kategorii dobrze/źle. Każdy wykonuje zadanie tak jak potrafi, każdy może robić to inaczej – i o to
chodzi!
Propozycje zadań: w formie egzaminu z pisania możesz zaproponować
napisanie swojego imienia w powietrzu różnymi częściami ciała – nosem/piętą/prawym łokciem/lewym uchem itp. Jeśli dzieci są za małe,
to spróbujcie zamiast pisania rysować w powietrzu – można wtedy dać
zadanie zakreślania jak najdłuższych, nieprzerwanych linii albo rysowania koła. Dzieci mogą też stworzyć koło/kwadrat/trójkąt z całej grupy.
To może być stojące koło, siedzący kwadrat, bardzo wysoki trójkąt – co
chcesz, ważne, by zadanie było grupowe, nie za trudne, ale żeby było
też pewnym wyzwaniem dla grupy.

KIEDY

po obejrzeniu spektaklu,
najlepiej w okresie
tygodnia

DLA KOGO
dla grupy
przedszkolaków
lub klasy SP 1-3

CZAS
1 godzina

GDZIE

w sali, gdzie jest trochę
wolnej przestrzeni
do zajęć ruchowych
(można odsunąć ławki)

POTRZEBA

kredek lub pisaków,
pięciokątnych kawałków
tektury/kartonu,
opcjonalnie: sznurek, taśma
lub coś do przyklejenia
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Egzamin z liczenia – jeśli dzieci potrafią liczyć, możesz zaproponować,
żeby przyglądały się przez chwilę sali, w której jesteście. Potem wszyscy
zamykamy oczy. Ze strony prowadzącego pada pytanie, np. ile lamp jest
w tej sali? Spróbujcie odpowiedzieć na te pytania z zamkniętymi oczami. Otwórzcie oczy, sprawdźcie, czy dobrze zapamiętaliście. Dla przedszkolaków lepszy będzie egzamin z uważności – szukam kogoś, kto ma...
zielone oczy, buty podobne do moich, okulary.

RUCHOME POSTACI
Przypomnijcie sobie postaci ze spektaklu. Podziel grupę na dwójki/trójki. Jedno z dzieci jest rzeźbiarzem, drugie – materiałem rzeźbiarskim.
Rzeźbiarze przypominają sobie postaci ze spektaklu i próbują „wyrzeźbić” tę postać ze swojego kolegi lub koleżanki. Jak wyglądała ta postać?
Jaki miała wyraz twarzy? Następuje prezentacja rzeźb, pozostałe osoby zgadują, jakie to postaci. Zmiana w parze. Kiedy macie już wszystkie postaci, próbujecie znaleźć dla siebie jakiś sposób poruszania się
i / lub dźwięk. Kiedy wszyscy są gotowi, możecie zacząć pokazy. Niech
wszystkie grupy przejdą się po sali, zróbcie im miejsce, podziwiajcie!
Grupa Diabełków, teraz Świnki, a teraz grupa Lalek Skubidu!

MÓJ KAWAŁEK NIEBA
Usiądźcie lub połóżcie się – tak, żeby było Wam wygodnie. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że leżycie na łące i wpatrujecie się w niebo. Spróbujcie wyobrazić sobie chmury płynące nad Wami. Jakie mają
kształty? Jaki mają kolor? Pomyślcie, że za tymi chmurami jest Niebo
– tak, jak je sobie wyobrażacie. Co tam widzicie? Spróbuj poruszać się
między dziećmi i dotykać delikatnie osobę, która może powiedzieć, co
widzi. Powoli otwórzcie oczy.
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Niech każdy weźmie do ręki pięciokąt – może być wycięty z tektury
lub kartonu. Ważne, żeby przypominał figurę z brył pięciokątnych, które
pojawiają się w przedstawieniu. Każdy teraz ma za zadanie namalować
swój kawałek Nieba lub napisać słowami – o tym, co chciałby najbardziej, żeby tam było. Warto zakomponować z tych kawałeczków małą
galerię – można powiesić pięciokąty na sznurku lub znaleźć inną formę
prezentacji.

NIEBO DIABEŁKA PAWEŁKA
Porozmawiajcie o tym, jak wyglądało Niebo, do którego trafił Diabełek
Pawełek. A jak wygląda Wasze niebo?
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