Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál

Evaluace – divadelní představení v naší MŠ
„Písnička se zpívá, pohádka se povídá,
a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá.“
Toto krásné rčení básníka Františka Hrubína je výstižné pro návštěvy různých divadel
v naší mateřské škole. Děti mají již několik let možnost prostřednictvím herců a loutkoherců
seznamovat se s okolním světem a vším, co je pro dané období v roce typické. Loutkoherci
pomocí svých maňásků či marionet učí děti, co je správné, co ne a jak by se měly zachovat
v různých životních situacích.
Divadélka k nám jezdí vždy jednou za měsíc. Naším nejčastějším návštěvníkem je divadlo
„Beruška“ a také divadlo „Smíšek“. Děti jsou vždy z jejich pohádek nadšené, vzorně pozorují
děj a reagují na otázky, jež herci pokládají dětem v průběhu pohádek.
Dané pohádky se týkají našeho Třídního vzdělávacího plánu a děti se jejich
prostřednictvím učí např. sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vnímat jednoduché
písně, soustředěně poslouchat divadelní hru, verbalizovat myšlenkové pochody nebo
rozumět běžným okolnostem a dějům, s nimiž se běžně setkává
či uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují.

Nejenom děti naší MŠ, ale také ty, které ještě nejsou přihlášeny do naší školky, mohou přijít
se svými rodiči na tato divadelní představení. Jsme moc rádi, že nemusíme jezdit s dětmi do
divadla v Krnově, neboť tyto přejezdy jsou především pro malé děti náročné.
Při poslední návštěvě divadélka „Smíšek“ jsme se přenesli do Vesmíru, viděli jsme
zeleného Ufona a ocitli jsme se na planetě sýrové, čokoládové a zmrzlinové. Při této pohádce
jsme si všichni uvědomili, že nejkrásněji se nám žije na naší planetě Zemi. Děkujeme všem, kteří
k nám jezdí za účelem dát našim dětem něco nového do života a všeobecně je rozvíjet
a těšíme se na další pohádkově strávené dopoledne, možná i s Vámi.
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