W dniu 13.11.15 r. odbyły się warsztaty teatralne dla naszej klasy oraz klasy 5b.
Warsztaty zaczęły się o godzinie 8:00 a trwały dwie godziny lekcyjnie.
Przyszła do nas bardzo miła Pani Kasia, która przedstawiła się nam i powiedziała,
Ŝe jest aktorką teatru muzycznego. Na początku zadała nam parę pytań dotyczących
teatru oraz sama opowiedziała nam kilka słów o swoim zawodzie. Następnie bawiliśmy się
i Pani zaprosiła jedną osobę na swoją prawą stronę, a osoba która miała wolną swoją
prawą stronę zapraszała kolejne osoby które się przedstawiały w ten sposób Pani mogła
lepiej poznać nasze imiona. Kolejną zabawą była "Ludzie do ludzi" i polegała ona na
dobraniu sobie pary, a Pani dawała polecenia np. "Łokieć do łokcia", "Czoło do czoła" oraz
wiele innych. Następnie Pani mówiła "Ludzie do ludzi" a my musieliśmy zmienić naszą
parę. Zabawa była bardzo śmieszna i rozluźniła atmosferę, poniewaŜ byliśmy troszkę
zestresowani. Następnie rozmawialiśmy z Panią o teatrze i aktorach, a takŜe o tym, Ŝe
muszą posiadać wyobraźnię, więc kolejna zabawa było związana z wyobraźnią. Wszyscy
stanęliśmy w kółku i Pani Kasia udała, Ŝe trzyma kuleczkę i podawaliśmy ją sobie tak aby
utrzymać jej proporcję. Kulka wróciła do Pani, a ona uformowała ją i udała, Ŝe nasza
kulka śmierdzi, więc kaŜdy z odrazą podawał kolejnej osobie. Kulka była takŜe bardzo
mała oraz obślizgła. Po skończonej zabawie wzięliśmy kartki i kaŜdy napisał na niej swoje
imię i na kaŜdą literę musiał wymyślić swoją pozytywną cechę a następnie podać ją
osobie po swojej prawie i ona takŜe musiała napisać 3 dobre cechy tej osoby. Karteczki
wróciły do swoich właścicieli i dawaliśmy jej osobie tym razem z lewej a ona musiała
wykonać to samo, gdy dostaliśmy swoje kartki i je przeczytaliśmy, kaŜdemu zrobiło się
bardzo miło. Następnie bawiliśmy się w udawanie emocji, które takŜe są bardzo waŜne
w teatrze, więc pokazywaliśmy na środku 2 róŜne emocje. Było to strasznie zabawne!
Następnie kaŜdy miał tekst i musiał powiedzieć ten tekst z inną emocją. Na koniec
bawiliśmy się w kalambury i zostaliśmy podzieleni na 4 grupki; Pani dała nam hasło, które
musieliśmy pokazać pozostałym grupom. Potem nadszedł koniec naszych warsztatów,
które strasznie nam się spodobały. Wspólnie podziękowaliśmy Pani Kasi za
świetnie przeprowadzone zajęcia i rozeszliśmy się na lekcje.
To był świetnie spędzony czas!
Julia Bok

