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PTÁ EK — RECITUJI, HRAJI DIVADLO

D ti si p i dramatizaci zkouší r zné sociální role a zárove  se u í zvládat kooperaci s ostatními. Respekt 
v i jiným jim pomáhá rozvíjet i mnohé stránky jejich osobnosti. Zárove  mohou p i takovéto aktivit  rozvíjet sv j 
„herecký“ talent a odbourávat strach z publika…

Motivace:

M že pomoci loutka ptá ka …… . P iletí a udýchan  o p ekot vykládá, co že to zas nevid l! „P edstavte 
si d ti, já jsem vlétl omylem otev eným oknem do divadla … hráli … to vám byla krása … já bych cht l také um t 
hrát„ …nebo: „cht l bych ješt  vid t divadlo, nezahrály byste mi? Byly jste už n kdy v divadle? Co tam hráli“ … apod.

Nebo — pokud máme p íležitost, pak m žeme využít i p edchozí návšt vy divadelního p edstavení, kdy si t eba 
cestou zpátky popovídáme, co jsme vid li, jak se nám to líbilo? Je t žké hrát divadlo? Cht l by n kdo být hercem nebo 
here kou, až vyroste? Atd. M žeme využít i p edchozí návšt vy divadla se školou… Povídání vyvrcholí výzvou: Poj te, 
zkusíme si divadlo zahrát!

Legenda:

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pokud jsou t eba, tak loutky i jiné pom cky pro dramatizaci, karti ky s textem pro nápov du, fotoaparát.

Pot eby:

Hrajeme si jen tak, bez pom cek, p ípadn  nakreslíme a vyst ihneme jednoduchý obrázek – ku átko. 
Chceme-li „divadlo“ pozd ji využít k ve ejnému vystoupení, m žeme si p ipravit r zné loutky a kulisy. U složit jších 
text  m žeme p ipravit karti ky s nápov dným textem, fotoaparát.

K dramatizaci vybereme známé kratší pohádky s jednoduchým d jem. Vhodné jsou nap . pohádky: O veliké ep , 
O Budulínkovi, O dvanácti m sí kách, ervená Karkulka, O zlaté rybce… M žeme využít texty, které se prodávají jako 
sou ást d tských divadel, nebo se zeptat v knihovn , v dom  d tí a mládeže, v hobby centru, ve školním dramatickém 
kroužku. Pokud nemáme takovou možnost, zkusíme sami upravit text do krátkých v t s rychlým spádem.

Výborné a nenáro né jsou známé básni ky Františka Hrubína, nap .: Pale ek, D dek epu zasadil, Princezni ka na bále, 
Ku átko a obilí, atd.

Hra „na divadlo“ – Ku átko a obilí

Pokud d ti byly na divadelním p edstavení (nap íklad se školou), chvíli si o n m povídáme. O em to bylo? Co se jim 
líbilo? Kdo jim byl sympatický? Kdo byl hodný? Kdo jim byl nep íjemný, apod.

Pak se s d tmi dohodneme, že si zkusíme zahrát nap . básni ku Ku átko a obilí. Kdo ji zná? Umí ji n kdo recitovat? 
P e teme si básni ku (instruktor) a posloucháme ji. Potom ji p ed ítá ješt  jednou, nyní necháme d ti vžít se do textu 
— d ti nemluví, jen pantomimou p edvádí, co slyší … Rozd líme si role: pot ebujeme 2 nebojácné šikovné d ti, které 
zvládnou text – ku átko a v t í ek. Ostatní d ti rozd líme do ty  skupinek – polí ovsa, pšenice, je mene, žita = zapojí 
se celý oddíl! Vyprav e m že zpo átku hrát instruktor, pozd ji vybereme dít , které básni ku zná zpam ti a nebojí 
se ji hezky hlasit  recitovat. Druhý instruktor m že d lat nápov du. Zkusíme si „divadlo“ p ehrát: sami jednotlivé role 
p edvádíme, d ti opakují po nás. Je-li dosp lých více, m žeme se rozd lit a nacvi ovat po skupinkách. Dohromady 
pak celou básni ku zkusíme 2 ×, p ípadn  ješt  jednou na záv r sch zky.

Provedení:       Text:

D ti se shluknou kolem vyprav e a ptají se:    Jak to bylo, pohádko?

Z hlou ku vyb hne dít  s loutkou ku átka a vyprav  odpovídá:  Zabloudilo ku átko,
        za zahradou mezi poli,
        pípá, pípá, nožky bolí.
        Ve vysokém obilí
        bude ve er za chvíli.

Z hlou ku se odd lí skupinka d tí p edstavující oves,

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

Hrou „na divadlo“ se d ti u í p kn  a výrazn  mluvit, p ekonávat zábrany, spolupracovat 
s ostatními a pod izovat se jim.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

50 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  8
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 ku átko se jí unaven  vyptává:     Pov zte mi milé ovsy,
        kudy vede cesta do vsi?

D ti – ovsy ukážou na je men a bez zájmu ku átko odbudou:  Jen se zeptej je mene,
        snad si na to vzpomene.

Z hlou ku se odd lí další skupina, 
která p edstavuje je men a vyprav  pokra uje:   Ku e bloudí mezi poli,
        pípá, pípá, nožky bolí.

Ku átko zabloudí až k je menu a prosí:    Pov z, milý je mínku,
        jak mám najít maminku?

D ti – je men nevrle odvracejí klásky – ruce. Vyprav  pokra uje: Je men sy í mezi vousy:
D ti – je men odseknou:      Ptej se pšenic, vzpomenou si!
Další d ti utvo í mezi ostatním obilím 
malou skupinku – pšenice, vyprav  pokra uje:   Ku e pípá u pšenic,
        nev dí však také nic.

D ti – pšenice laskav  ku átku odpov dí:     Milé ku e, je nám líto,
        ptej se žita, poví ti to!

Poslední skupinka d tí vystrkuje nad hlavami jenom
prstí ky jako strništ  a vyprav  vypráví:    Ku e hledá žitné pole,
        ale to je dávno holé 
        a na suchá strniska
        vítr tiše zapíská.

Kolem strništ  se prob hne dít  p edstavující v t ík,
 pohladí ku átko po hlav  a vesele mu povídá:    Vždy  jsi doma, za chalupou.
        Slyšíš? V stáji kon  dupou,
        kocour ve stodole vrní
        a tvá máma za vraty    
        zob, zob, zobá bílé zrní
        s ostatními ku aty.

Ku átko si radostn  posko í a pod kuje:    D kuji ti, žitné pole!
V t ík zapíská na strništ :      Pozdravuj tam ve stodole!
Ku átko, které už vesele utíkalo dom , se ješt  pooto í:  Koho, milé polí ko?
A v t ík zahvízdá na strništ  žitného pole:    Zrno i to zrní ko!
        A  se ke mn  zjara hlásí,
        vychovám z nich nové klasy!

Nakonec si všechny d ti i s ku átkem oddechnou a oznámí:  A tak mámu zakrátko
        našlo také ku átko.

Variantou nácviku „normálního“ divadla m že být videoklip.

Na záv r sch zky pochválíme p knou práci a chování. Komu se hra na divadlo líbila? Mají herci t žkou práci? Cht li 
byste si ješt  n kdy n co zahrát? Mohli bychom p ipravit opravdové vystoupení, t eba…, ur it  by se to všem líbilo! 
Po ítáme-li s ve ejným vystoupením, mohla by na p íští sch zce následovat výroba kulis, loutek, opakování textu – 
další nácvik pohádky. Sd líme program p íští sch zky a pot ebné pom cky.

Doporu ená a použitá literatura:

BUDÍNSKÁ, HANA – PILKOVÁ, SO A ty i barevné kapky. MF, 1979.

HRUBÍN, FRANTIŠEK Dvakrát sedm pohádek, Špalí ek pohádek.

PLICKA, KAREL – VOLF, FRANTIŠEK – SVOLINSKÝ, KAREL eský rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, íkadlech 
a hádankách…

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.

g
Moje poznámky:
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g
Moje poznámky:

Z hlediska bezpe nosti nejde o náro nou innost, pouze zajistíme uvoln ní prostoru, aby d ti do ni eho 
nevrazily a neupadly. V p ípad , že máme možnost hrát na stupínku nebo na pódiu, upozorníme na nebezpe í pádu. 
Vymezíme prostor, do kterého už nemají vstupovat, a více dbáme na káze . 

Pozor na:

Do dramatizace se samoz ejm  nemusí zapojit d ti p íliš ostýchavé, d ti 
s lehkým mentálním postižením, autisté i jedinci s poruchou zrakové 

nebo sluchové pam ti, mohou pouze p ihlížet a stát se na ur itou dobu publikem. Naopak využijte k dramatizaci d ti 
hyperaktivní nebo um lecky nadané – mohou se tak uplatnit, pocítit svou užite nost a rozvinout sv j talent.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:
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