
Klasa Va – język polski (poniedziałek – 15 czerwca)

Kochani! Dzisiaj „porozmawiamy”  na temat teatru oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i
wystawienie sztuki teatralnej. Poznacie  też pojęcia  związane z tą tematyką.

Temat: Z wizytą w teatrze.

Przypuszczalnie każdy z Was był przynajmniej raz w teatrze, obejrzał sztukę i potrafi odtworzyć z
pamięci wiadomości dotyczące tego, czym charakteryzuje się taki środek przekazu.

Otwórzcie  podręczniki  na  stronie  342,  na  której  znajduje  się  plansza  związana  tematycznie  z
teatrem.  Zwróćcie uwagę na wymienione osoby:

NOTATKA:
aktor – występuje na scenie, odgrywa na żywo swoją rolę,
reżyser –  jest  autorem dzieła  scenicznego,  odpowiada  za  całokształt,  nadzoruje  przygotowanie
sztuki,
scenograf –  przygotowuje  scenografię  (oprawę  plastyczną  i  architektoniczną),  współpracuje  w
przygotowaniu takich elementów jak: oświetlenie, rekwizyty, kostiumy,
dekorator – projektuje wystrój sceny teatralnej,
reżyser  dźwięku,  reżyser  światła  –  nadzorują  i  kontrolują   przygotowanie  nagłośnienia  oraz
oświetlenia,
sufler – podpowiada aktorowi lub śpiewakowi występującemu na scenie,
………………………………………………………………………………………………………
Oprócz osób uwzględnionych na planszy w podręczniku, wskazać można także miejsca oraz inne
pojęcia związane z teatrem, np.:’

NOTATKA:
widownia – miejsce w teatrze przeznaczone dla widzów,
scena – miejsce dla aktorów (na niej wystawiane jest przedstawienie),
kulisy – miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji,
garderoba – miejsce przechowywania i zmiany kostiumów teatralnych,
kurtyna – element dekoracji, oddziela scenę od widowni,
rekwizyt – przedmiot lub sprzęt niezbędny do wystawienia sztuki teatralnej,
dekoracja – plastyczne tło sceny teatralnej
…………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wszystkie zaangażowane osoby, odpowiedzialne za poszczególne zadania, przygotują sztukę,
zaprasza się do jej  obejrzenia określoną widownię.  W tym celu sporządza się afisz teatralny w
formie plakatu, na którym znaleźć można istotne informacje dotyczące dzieła. W podręczniku na
stronie 343  zamieszczony jest  jeden z takich plakatów. Zastanówcie się, jakich informacji udzielić
może  ten afisz.

Na pewno pozwala on uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaką sztukę wystawia się w teatrze?
2. W którym teatrze wystawia się sztukę Homera?
3. Jakie dzieło zostało zaadaptowane (przeniesione na scenę) przez twórców teatralnych?
4. Jaki jest tytuł sztuki wystawianej w teatrze „Lalka”?, itp.

ZADANIE DOMOWE:

Wyobraźcie sobie, że Wy również wystawiacie sztukę teatralną. Zredagujcie (piątek – 19 czerwca):



1) ogłoszenie informujące uczniów i nauczycieli Waszej szkoły oraz rodziców o tym: kiedy, gdzie,
jaka sztuka i przez kogo zostanie wystawiona,
2) zaproszenie dla uczniów i nauczycieli Waszej szkoły oraz rodziców (kiedy, gdzie, co i przez
kogo będzie wystawione),

Pamiętajcie, że ogłoszenie i zaproszenie to formy użytkowe – krótkie i konkretne.

Pozdrawiam Was serdecznie., I. Kornaś.


