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Przygoda z teatrem
____________________________
Projekt „Przygoda z teatrem” zakłada tworzenie warunków do stymulacji rozwoju kompetencji
społecznych przedszkolaków, organizacji zajęć, które przyczynią się do rozwoju, wzmocnienia
umiejętności takich jak: współpraca w zespole, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych,
systematyczności, tolerancji, otwartości, umiejętności wyrażania własnego zdania.

Cel
Projekt „Przygoda z teatrem” przy współpracy z Teatrem 13 i Fundacją „Czas Kultury” jest odpowiedzią
na potrzeby środowiska lokalnego. Wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci sfery
werbalnej, ekspresyjnej, rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Głównym celem projektu jest rozwijanie
możliwości artystycznych odbiorców projektu poprzez wzbudzanie zainteresowania sztuką,
kształtowanie umiejętności jej odbioru. Tworzenie w zakresie aktywności plastycznej (lalki teatralne,
pacynki, maski, kukiełki, marionetki), muzycznej, teatralnej, tanecznej: warsztaty teatralne, językowe,
techniki kierowanej wyobraźni . Podejmowanie aktywności teatralnej sprzyja przełamywaniu barier
emocjonalnych oraz jest doskonałą szansą kreowania pozytywnego wizerunku własnej osoby,
zwiększania poczucia własnej wartości i godności.
Metody
Zawiera elementy takie jak: angażowanie się w proste zabawy oparte na współpracy (drama,
pantomima, improwizacja ruchowo - muzyczna), ekspresje emocji poprzez wyrażanie emocji, werbalny
opis emocji, udawanie emocji, empatia, odgrywanie ról. Zajęcia edukacyjne, warsztatowe rozwijające
kompetencje językowe, komunikacyjne teatralne, arteterapetyczne, logorytmiczne i MANUALNE.
Kto
Projekt przeznaczony jest dla dzieci 6 letnich wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 12 w
Legionowie. Przedszkolaki staną się aktywnymi uczestnikami warsztatów językowych, teatralno –
edukacyjnych, manualnych. Wspólnie z rodzicami uczestniczyć będą w zabawach teatralnych,
tworzeniu lalek teatralnych do dialogów, improwizacji w oparciu o twórczość legionowskiej pisarki
wierszy dla dzieci..Wspólnie z rodzicami, nauczycielami pod bacznym okiem instruktorów teatralnych
stworzą improwizacje teatralne do wybranych wierszy poetki Hani Niewiadomskiej, która również
wystąpi jako ekspert w projekcie „PRZYGODA Z TEATREM.”
Źródła finansowania
Projekt realizowany w konkursie Mazowieckiego Instytutu Kultury "Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka
Siec Edukacji i Kultury" przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie i Teatr Trzynastka.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura
2016-2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
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