
Vytvor správne dvojice.

Divadlo

Režisér

Dramaturg

Scénický výtvarník

Kameraman

Prečítaj si nasledovný text.
Kráľovná sa nachádza vo vysokej veži. Aby mohla byť slobodná, potrebovala bozk od princa. Princ nebol veľmi rýchly. Čakala

na neho roky. Výhoda bola v tom, že vo veži nebola sama. Bývala tam s ňou maličká myš. Mysleli ste si, že sa jej bude báť?

Omyl! Princezná bola statočná a priateľská. Myš každý deň kŕmila syrom až dovtedy, kým nebola sýta. V jeden sychravý deň

niekto zaklopal na dvere. Myš aj princezná ostali prekvapené. Dvere však otvoriť nemohli, boli zamknuté.

V úvodnom texte podčiarkni ľubovoľnou farbou všetky vybrané slová.

Ako môže príbeh pokračovať? Skús vymyslieť pokračovanie.

Umelecký pracovník poverený výberom vhodných diel pre
televíznu, divadelnú, filmovú alebo inú realizáciu

Budova, v ktorej herci stvárňujú určitý dej.

Človek, ktorý o všetkom rozhoduje počas natáčania.

Človek, ktorý sa stará o vzhľad javiska.

Človek, ktorý stojí za kamerou a obsluhuje ju.



Skôr ako začneš hrať divadlo, precvič si jazyk. Prečítaj nahlas nasledujúce jazykolamy.

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.

Mama má málo maku.

Žeby žaby žuvali žuvačku ?

A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia!

V predchádzajúcich jazykolamoch urči slovné druhy.

Prečítaj si text.

Princezná: „ Rada by som otvorila, ale dvere sú zamknuté.“

Princ: „ Neboj sa, som statočný princ. Obstúp od dverí!“

Princezná: „ Prišiel si ma zachrániť?“

Princ: Prišiel som na svojom bielom koni, aby som ťa zachránil!“ (princ vykopol dvere)

Princezná: „Som taká šťastná!“

Princ: „Drahá princezná, sadneš si na koňa, nech si ťa môžem odviesť z tejto veže?“

Urči podľa obsahu druhy viet, ktoré boli použité v rozhovore.

Skús dokončiť, ako by príbeh mohol pokračovať. Nezabudni používať priamu reč.



Vystrihni si oponu, prilep zo zadnej strany

špajľu a zapichni do polystyrénu/ plastelíny.

Postav si oponu na stôl.



Vyfarbi a vystrihni si princeznú a princa, zo zadnej strany nalej špajľu. Použi príbeh o princovi a princeznej, ktorý si

nedávno čítal a zahraj divadlo. Dorob si kulisy, ktoré ti chýbajú. Nezabudni meniť hlas.


