
Hrajeme si na divadlo 

Náplň kroužku je snad zřejmá už z názvu. Má připravit děti na veřejné divadelní vystoupení hravou 

formou bez zbytečného tlaku. Budeme si tedy hrát, zpívat, tancovat i trochu výtvarně tvořit. Dělat to, 

co dané představení potřebuje, tak abychom si užili nejen samotné divadelní představení, ale i 

přípravu na něj. Děti chodící do tohoto kroužku budou vystupovat jako sbor nebo v menších roličkách 

v pohádce připravované a hrané členkami Mateřského centra Hvězdička pro malé děti, které centrum 

navštěvují. Pohádky jsou vždy jednou za měsíc, ale děti nebudou vystupovat v každé, předpokládám, 

že to bude 1 – 2 x za půl roku. Hrajeme v aule Benešovského gymnázia.  

V názvu kroužku jsem se schválně chtěla vyhnout slovu dramatický. Příliš vážné na to, že si budeme 

hrát a také na to, že pro vedení dramatického kroužku nemám žádné vzdělání. Nicméně to snad 

vyváží zkušenosti z kroužku Hraní s písničkou i z našich pravidelných divadelních představení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč nás napadlo otevřít takový kroužek? Hvězdička má širokou nabídku aktivit pro děti i jejich 

rodinné příslušníky. Ale myslíme, že výjimečná je nabídka krátkého divadelního představení pro 

takhle malé diváky, které chystají právě členky centra. Při hraní pohádek jsme časem zjistili, že 

představení oživí, pokud v ní vystoupí nejen dospělí herci. Naše tenkrát malé děti se s radostí pustili 

do hraní. Ale teď ve starším školním věku se náš rodinný dětský soubor ztenčuje a my lákáme do 

pohádky děti našich kamarádek a kamarádů, základ tvořily děti z kroužku Hraní s písničkou. Děti hraní 

divadla baví, ale je pro ně těžké se během krátké zkoušky zorientovat a užít si vystoupení v klidu. Na 

kroužku se vždy seznámíme s pohádkou, připravíme se na jednotlivé roličky. Věříme, že přijdou i 

dětské nápady, které při přípravě dalších představení využijeme. Tedy „Hurá do divadla“ .  

 Iva Sadílková     


