Lekcje
w teatrze

Zapisy:
Biuro Obsługi Widzów
Tel. 32 230 49 68
bow@teatr.gliwice.pl

Szczegółowe informacje:
Dział Edukacji Teatralnej i
Repertuaru dla Dzieci
Tel. 32 232 11 01
edukacja@teatr.gliwice.pl

Twój teatr w naszym mieście

oferta zajęć edukacyjnych
na Scenie Mikro
Teatru Miejskiego w Gliwicach

przedszkole | szkoła podstawowa | szkoła ponadpodstawowa

Przedszkole

Szkoła podstawowa, klasy 1–3

Szkoła podstawowa, klasy 4–8

Szkoła ponadpodstawowa

Moja pierwsza wizyta w teatrze
fabularyzowany spacer po teatrze

Zwiedzamy teatr – fabularyzowany spacer po teatrze

Zwiedzamy teatr
fabularyzowany spacer po teatrze

Zwiedzamy teatr
kulturoznawczy spacer po teatrze

Poznajemy zakamarki teatru, ucząc się podstawowych słów związanych
ze sztuką teatru.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Zwiedzamy budynek teatru, koncentrując się na znaczeniu teatru jako
dziedziny sztuki na przestrzeni wieków. Wędrujemy przez historię teatru
od czasów greckich do współczesności.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Oswajamy najmłodszych z nową przestrzenią, ciemnością, dźwiękiem.
Uczymy, jak należy zachowywać się w teatrze, i rozbudzamy zainteresowanie
tajemnicą sceny.
Czas trwania: 45 min
cena: 5 zł/os.

Poznajemy teatr lalek
teatralne zabawy plastyczne
Rozwijamy ekspresję artystyczną i sceniczną w komfortowy dla najmłodszych
sposób – na scenie zamiast dzieci występują lalki, które sami przygotowujemy.
Czas trwania: 1 h
cena: 8 zł/os.

Mali aktorzy na scenie
teatralne zabawy rozwojowe

Poznajemy zakamarki teatru, ucząc się podstawowych słów związanych
ze sztuką teatru.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Elementarne zadania aktorskie
realizacja etiud wokół spektaklu „Niezwykły lot pilota Pirxa”
Wspólnie z aktorami odgrywamy sceny i dialogi, śpiewamy piosenki i prezentujemy małe formy teatralne związane z treścią i scenografią obejrzanego
spektaklu.
Czas trwania: 1 h		
cena: 8 zł/os.

Sekrety pięknego mówienia
aktorskie techniki emisji głosu dla dzieci

Czytamy na scenie
teatralne czytanie tekstów lektur szkolnych
Na podstawie wybranego tekstu lektury szkolnej przygotowujemy etiudy teatralne ułatwiające zrozumienie kolejności zdarzeń, ich wzajemną zależność,
odróżnianie postaci głównych od drugorzędnych.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Jesteśmy z Gliwic
warsztaty etiud teatralnych wokół lokalnych historii

Uczymy, jak wyrażać emocje i uczucia, używając różnych form
wyrazu na scenie.
Czas trwania: 45 min
cena: 5 zł/os.

Pod okiem aktora uczymy się, jakie ćwiczenia i zabawy dykcyjne warto wykonywać, aby wyraźnie i poprawnie mówić. Ćwiczymy wykorzystywanie pauzy,
zmianę intonacji, tempa i siły głosu.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Skąd się bierze muzyka na scenie
teatralne zabawy umuzykalniające

Jesteśmy z Gliwic
warsztaty etiud teatralnych wokół tekstu „Chłopiec z Gliwic”

Sztuka teatru
lekcja teatralna z wykorzystaniem techniki sceny i rekwizytów

Uczymy zabaw rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z prostymi instrumentami muzycznymi; eksperymentujemy z rytmem, głosem, dźwiękami
i ruchem, rozwijając wyobraźnię muzyczną.
Czas trwania: 45 min
cena: 5 zł/os.

W formie warsztatowej poznajemy Gliwice, ich historię i dzielnice, nawiązując do treści spektaklu. Koncentrujemy się wokół poczucia wspólnoty i pojęć,
które nas łączą.
Czas trwania: 1 h		
cena: 5 zł/os.

Uczymy dostrzegać poszczególne elementy składające się na spektakl
teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy,
rekwizyty, muzyka).
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Nasze marzenia
warsztaty do spektaklu z repertuaru dziecięcego Teatru

Poznajemy teatr lalek
budowa etiud wokół wybranych historii

Sekrety pięknego mówienia
aktorskie techniki emisji głosu dla nastolatków

Współdziałając z rodzicami, animujemy przedmioty, materiały.
Rozwijamy wyobraźnię najmłodszych.
Czas trwania: 30 min
cena: 5 zł/os.

Rozwijamy ekspresję artystyczną i sceniczną, przygotowując etiudy lalkowe
o wielkich Polakach – na scenie zamiast dzieci występują lalki, które sami
przygotowujemy.
Czas trwania: 1 h
cena: 8 zł/os.

Pod okiem aktora uczymy się, jakie ćwiczenia i zabawy dykcyjne warto wykonywać, aby wyraźnie i poprawnie mówić. Ćwiczymy reguły akcentowania
wyrazów, stosujemy intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi.
Czas trwania: 1 h		
cena: 5 zł/os.

W formie warsztatowej poznajemy Gliwice, ich historię i dzielnice. Koncentrujemy się wokół poczucia wspólnoty i pojęć, które nas łączą.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Czytamy na scenie
teatralne czytanie tekstów lektur szkolnych
Uczymy aktorskiej interpretacji fragmentów wybranej lektury, rozpoznajemy i charakteryzujemy indywidualny styl dzieła w kontekście stylu
literackiego, prądu i epoki.
Czas trwania: 1 h		
cena: 5 zł/os.

Zrozumieć spektakl
warsztaty interpretacyjne do spektaklu z repertuaru Teatru
Uczymy, jak interpretować spektakl teatralny, posługując się pojęciami
z zakresu tej dziedziny sztuki.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Kultura – czym jest i jak ją czytać?
Warsztaty do spektaklu z repertuaru Teatru
Omawiając obejrzany spektakl, uczymy, jak posługiwać się różnymi pojęciami z wiedzy o teatrze w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz
praktyk kulturowych.
Czas trwania: 1 h
cena: 5 zł/os.

Prelekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
– antyczne początki teatru
– teatr polski
– teatr nowożytny a kultura popularna
– polskie teksty dramatyczne
– wybitne dzieła teatru polskiego
Czas trwania: 45 min
cena: 5 zł/os.

