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Pedagogická a sociálna akadémie, Bullova 2 Bratislava - Spoločenská miestnosť

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

03 11 2016
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Bábkové divadelné predstavenie vytvorené a zrealizované študentmi Pedagogickej a 
sociálnej akadémie s názvom "Prasiatko Rypáčik" (ktoré nevedelo povedať R) je výsledkom 
praktickej časti edukačného predmetu Tvorivá dramatika.  
Hlavným cieľom tohto podujatia je nadobudnúť pedagogickú skúsenosť pri práci s deťmi, a 
to prostredníctvom umeleckých aktivít (dramatické konanie na javisku - animácia 
predmetov a bábok, spev piesní, hra na hudobný nástroj, inscenácia príbehu) spojených do 
bábkového divadelného javiskového tvaru.  
Do podujatia sú zapojení aktéri - teda študenti druhého ročníka experimentálneho 
študijného odboru Pedagogické lýceum (13 študentov), pod vedením vyučujúcej a deti z 
materskej školy - diváci (60 detí). 
Vytvorením bábkového divadelného predstavenia pre cieľovú skupinu detí predškolského 
veku, predpokladáme u študentov rozvoj umeleckých schopností a zručností, tvorivosti, 
osobnostných a profesijných predpokladov pre prácu s deťmi. Zodpovedaním základných 
otázok pri tvorbe predstavenia študenti navyše prepoja teoretické poznatky s praktickou 
skúsenosťou, čím si overia ich platnosť. Práve verejné predvedenie vlastného bábkového 
divadelného predstavenia ako výsledného produktu tvorivej umeleckej činnosti je silným 
motivačným prvkom pre aktérov, prirodzeným spôsobom aktivizujúcim do činnosti, čím 
výrazne prispieva k efektivite vyučovacieho procesu, a tým aj celého prípravného procesu.

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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