We wtorek 13 grudnia, w Centrum Sektor 3, miało miejsce wspaniałe wydarzenie.
Odbył się bowiem Spektakl teatralny Świat bajek. Teatr ten jest tworzony przez grupę
aktywnych Seniorek, z myślą o dzieciach i dla dzieci. Tym razem widownię tworzyły dzieci z
Wrocławskiego Przedszkola nr 119 „ZIELONA ŁĄKA”, które biorą udział w tworzeniu
spektaklu teatralnego w ramach projektu miejskiego: Wrocław – miasto spotkań, miasto
pokoleń. W projekcie tym współuczestniczą Seniorzy ze stowarzyszeń: Pomysł na Życie i
Popowiczanie, a współtworzy go – razem z Przedszkolem nr 119 „ZIELONA ŁĄKA” – Fundacja
Aktywny Senior.
Wśród repertuaru, który Panie wykorzystują podczas spektaklu Świat bajek, znajdują
się znane i kochane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Nie zabrakło zatem takich
utworów, jak Kaczka dziwaczka, Rzepka czy Na straganie. Autorski pomysł tego projektu
polega na czytaniu bajek i angażowaniu do występu w nich, w roli aktorów, dzieci biorących
udział w przedstawieniu. Pięciolatki z przedszkola, które miały przyjemność brać udział w
tym przedsięwzięciu, świetnie się bawiły, a przy okazji – uczyły się bajek, nieznanych im do
tej pory, a co niektóre z nich – z dumą chwaliły się znajomością poszczególnych tekstów.
Czytanie bajek przeplatało się z grą młodych aktorów oraz wspólnym wykonywaniem
piosenek, przepełnionym gestykulacją i śpiewem oraz grą na gitarze… a wszystko to
okraszone cudownymi dekoracjami i rekwizytami oraz strojami adekwatnymi do danej bajki.
Zadowolone ze wspólnej zabawy Przedszkolaki podziękowały Paniom za wspaniały spektakl
własnym występem i zabawą: Mam bilety do kina… Na zakończenie spotkania, po prawie 2
godzinach, dzieci wykonały rysunki, na których uwieczniły zapamiętane z bajek warzywa,
owoce lub zwierzęta.
Niepowtarzalność tego wydarzenia polegała głównie na aktywnym udziale w
spektaklu zaproszonych dzieci, dzięki czemu nie było mowy o nudzie i braku zainteresowania
ze strony Przedszkolaków.
Z energią i zabawą płynącą z opisywanego spektaklu, przeplatały się oczywiście
przesłanki edukacyjne i wychowawcze.
Brawo dla grupy wspaniałych Aktorek - Seniorek, jak i dla obecnych małych Aktorów Przedszkolaków.
Zresztą – nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć...

