Wiolinki w Teatrze Animacji
We wtorkowy poranek w grupie Wiolinki trwało ogromne
poruszenie. Zresztą od kilku już dni dzieci z grupy IV były bardzo podekscytowane. Wszystko
dzięki zaplanowanemu na wtorek właśnie wyjazdowi do Poznania, a dokładnie do Teatru
Animacji. Dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane gdyż staramy się rozwijać w
naszych podopiecznych szacunek dla kultury i sztuki, tradycji i ważnych uroczystości. Wizyta
w teatrze bez wątpienia była ku temu dobrą okazją. Podróż autokarem natomiast była
okazją do obserwowania ulic Poznania, jeżdżących tramwajów, ciekawych budynków i
miejsc, jak Poznańska Katedra, Opera, czy Poznańskie Krzyże i pomnik Adama Mickiewicza,
w pobliżu którego zaparkował kierowca autobusu.
Po wejściu do Teatru dzieci nie mogły doczekać się pierwszego gongu. Dla
zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta na spektaklu w teatrze. Tym bardziej
jesteśmy szczęśliwe, że mogłyśmy Im towarzyszyć a takim dniu. Nasuwa się w tym
momencie refleksja, jak wspaniały zawód wykonujemy. Pokazywanie świata, odkrywanie go
wspólnie z dziećmi jest doznaniem nie do opisania. Kiedy zapadła ciemność i podniosła się
kurtyna dzieci siedziały jak zaczarowane. Każda minuta przedstawienia „Czerwony
kapturek” wyzwalała w przedszkolakach mnóstwo emocji. Bajka istotnie „dopracowana” w
każdym szczególe, zagrana z dużą dawką humoru i niezwykle rozśpiewana. Nie jesteśmy
krytykami teatralnymi, ale było niezwykle ciekawie i wesoło. Dzieci mogły aktywnie włączyć
się w przedstawienie – śpiewać wspólnie z aktorami, którzy zachęcali tez do klaskania i
nawiązywali dialog z publicznością. Myślimy, że Wiolinki spędziły miło czas w Teatrze, był to
czas dobrej jakości.
Przed wyjściem z przedszkola – dzieci rozmawiały z wychowawczyniami na temat
zachowania się w miejscu publicznym, przypomnieliśmy sobie Kodeks Przedszkolaka.
Oczywiście kolejny raz nie zawiedli i spisali się doskonale, prezentując postawę grzecznego,
kulturalnego przedszkolaka, a biorąc pod uwagę zachowanie niektórych osób na widowni –
jesteśmy po prostu dumne z naszych przedszkolaków! I Już dziś patrząc na repertuar –
planujemy kolejny , wspólny wyjazd do Teatru Animacji .
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