TEATR - GŁÓWNA WYGRANA DLA "BŁAWATKÓW"

We wtorek 6 kwietnia dzieci z oddziału III „Bławatki” ubrane w odświętne, galowe stroje wraz ze
swoimi paniami i przedstawicielami rodzin wybrały się do gnieźnieńskiego teatru im. A. Fredry.
Przedszkolaki otrzymały bezpłatne zaproszenia na spektakl „Szpak Fryderyk”. Była to nagroda
za zdobycie
I miejsca w unikatowym plebiscycie SUPERPRZEDSZKOLAKI 2016. Jako Przedszkole nr 6 nie
ukrywamy,
że interesowało nas tylko zwycięstwo w plebiscycie gwarantujące udział dzieci w
przedstawieniu, bowiem placówka nasza realizuje innowację pedagogiczną PRZESZKOLAK
-WIDZEM I AKTOREM
(jak się uczyć to tylko od profesjonalnych aktorów).

Dla „Bławatków” była to pierwsza wyprawa do teatru, więc towarzyszyły jej ogromne emocje. Z
wielkim zaciekawieniem oglądały i podziwiały wystrój teatru. Przed wejściem na widownię
chętnie odpoczywały
w foyer po podróży autobusem. Zachwyt budziła ogromna widownia z otwieranymi krzesłami,
wielkimi reflektorami oraz scena z oryginalną scenografią. Wszystko było nowe i niezwykłe nawet oczekiwanie
na trzeci dzwonek rozpoczynający przedstawienie wzbudzał podekscytowanie.
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Przedszkolaki z uwagą śledziły opowieść bohaterów mieszkających w jednym domu: pani
Nowak- wielbicielki szczurów oraz pana Kowalskiego-kochającego ptaki. Ze względu na swoje
odmienne zamiłowania nie darzyli się sympatią.

Jednak podjęcie wspólnych działań (spełnienie marzeń szpaka Fryderyka) sprawiło, że para
bohaterów poznała się lepiej i polubiła pomimo swojego odmiennego charakteru. Spektakl
obfitował w humor, a aktorzy doskonale nawiązywali kontakt z małą publicznością, która
reagowała bardzo spontanicznie. Ta wesoła i zabawna historia uczyła przedszkolaków, że nie
należy nikogo oceniać pochopnie. Ważne jest natomiast zrozumienie i tolerancja.
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