PREDLOGI ZA PRIPRAVO NA OGLED PREDSTAVE

PIKPAK
»GRAJSKA PRAVLJICA O PRINCESKINI SKRITI ŽELJI«

Spoštovani vzgojitelji, učitelji, pedagogi in vsi, ki delate z otroki, tukaj lahko najdete nekaj
namigov za dejavnosti. Če si boste kmalu ogledali predstavo in bi želeli otroke/učence
pripraviti, vam ponujamo nekaj koristnih iztočnic, primernih tudi za pogovor ali dejavnosti
po predstavi.

Obravnavane teme v predstavi: SANJE, STEREOTIPI, HREPENENJE, SPREJEMANJE

DRUGAČNOSTI, PRAVLJICE, POGOVOR O OBČUTLJIVIH TEMAH, PRIJATELJSTVO,
DOM, PREDSODKI, DOMIŠLJIJSKI SVETOVI, UPOŠTEVANJE PRAVIL, STRAH IN
POGUM, ODRAŠČANJE.



Kakšne so princeske? Kje živijo? Kako vemo, da je nekdo princeska?
Katere princeska poznate? V katerih pravljicah še najdemo princeske?



Zakaj je princeska v predstavi PIKPAK drugačna?



Kdo so še otroci s posebnimi potrebami? Zakaj rečemo, da imajo posebne
potrebe? Kaj to pomeni? Ali poznamo koga, ki je morda slep? Slaboviden? Gluh?
Na invalidskem vozičku?



Kako je, če si otrok in ne moreš hoditi, se ne moreš igrati z drugimi otroki na igrišču
in tekati po travi?



Kako lahko pomagamo invalidom?





S starejšimi učenci se lahko pogovarjamo o stereotipih in predsodkih.
Za kaj vse so prikrajšani otroci, ki so na invalidskem vozičku?
Zakaj si je princeska najbolj na svetu želela plesati pod zvezdami?



Kaj je zvezdni utrinek?



Kaj bi si zaželeli, če bi imeli le eno željo?



Pik Pak je kršil zvezdna pravila. Zakaj so PRAVILA pomembna? Kaj se lahko zgodi,
če jih kršimo?
Kakšna pravila poznamo?




Pik Pak je govoril »zvezdovščino«. Ali smo ga razumeli? Ali poznamo ljudi, ki
govorijo drugačen jezik? Kako se še lahko sporazumemo?

SLIKANICA HANINA BOŽIČNA ŽELJA
Predstava PIKPAK je nastala v sklopu projekta »NASMEH Z GUGALNICE« po
motivih slikanice HANINA BOŽIČNA ŽELJA. Otrokom lahko preberemo
slikanico, ki ima sicer praznično vsebino, primernejšo za predbožični čas,
medtem, ko gledališka predstava ni vezana na posamezni letni čas. »Nič
utrinkov« - noč za tisoče otroških želja, v kateri si princeska zaželi svojo željo,
je lahko katera koli noč v letu.

Gledališka predstava je poleg estetske izkušnje in zabave prostor učenja in
vzgajanja. Da bi se naša sporočila dotaknila otrok, jim odpirala prava vprašanja in
širila obzorja potrebujemo vas, spoštovani pedagogi v vrtcih in šolah. Gradivo, ki
smo ga pripravili vam je lahko v pomoč pri pripravi otrok/učencev na ogled
predstave. Za vsa vprašanja smo vam ustvarjalci z veseljem na voljo. Iskrena hvala,
da nam pomagate spreminjati svet na bolje in kmalu na svidenje!
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URŠKA RAŠČAN, univ. dipl. pedagoginja
direktorica in umetniška vodja KU-KUC gledališča

