WYDARZENIE TEATRALNE „CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE”
Drodzy Rodzice,
Zapraszamy serdecznie dzieci cztero, pięcio i sześcioletnie do udziału w wydarzeniu teatralnym online pt.
„CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE” organizowanym przez Teatr MŁYN i współfinansowanym
przez m.st. Warszawę – Dzielnicę Śródmieście.
W ramach projektu dana grupa przedszkolna weźmie udział wydarzeniu teatralnym, opierającym 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 sposób.
Spektakl będzie puszczany online w częściach, a po każdej części na ekranie pojawi się prowadząca, która
będzie proponować dzieciom działania twórcze. Działania te bazują na interakcji z głównymi bohaterami
spektaklu i okolicznościami w jakich się znaleźli.
I tak dzieci będą uczyć się piosenki i tańca „na odwagę”, poszukają zaginionych kamyczków (które
wcześniej zostaną ukryte w sali przedszkolnej), czy stworzą własną kukiełkę na wzór głównego bohatera Chichotka. W ten sposób następna część spektaklu odtwarzana będzie 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 opowieści”. Takie doświadczenie
wzmacnia poczucie podmiotowości i własnej sprawczości oraz rozwija kreatywne podejście do siebie i
świata.
Niezbędne materiały (takie jak m.in.: szablony kukiełek/ kamyczki/itp) do przeprowadzenia wydarzenia w
danej grupie, zostaną dostarczone do placówki na tydzień wcześniej, tak aby były bezpieczne (pod kątem
COVID-19) do użycia przez dzieci. Wydarzenie odbywać się będzie w ramach zajęć przedszkolnych.
Zależy nam na tym, aby mimo obecnej sytuacji związanej z COVID-19, przedszkolaki miały kontakt z
działaniami teatralnymi, które „wydarzają się tu i teraz”, w których każde dziecko może wziąć aktywny
udział nie tylko jako odbiorca, ale również jako twórca.
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