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Promocijska ponudba za delavnico

Namizno gledališče v vzgoji in izobraževanju
Predmet

Redna cena

Izvedba delavnice Namizno gledališče v vzgoji in izobraževanju


Uvodno predavanje



Praktična delavnica ‒ vsak udeleženec izdela lutko na palici iz filca

28,00 EUR

Knjiga Izdelki iz filca

22,00 EUR

(Poleg drugih izdelkov vsebuje tudi navodila za izdelavo lutk in več krojev)

SKUPAJ z DDV:

50,00 EUR

Promocijska cena za udeleženca (z DDV):

28,00 EUR

Dodaten popust za ustanove, ki so kupile vsaj eno naše namizno gledališče:

‒5%

Promocijska cena za udeleženca z dodatnim popustom (z DDV):

26,60 EUR

Promocijska ponudba velja za naročila do 1.10.2018 in za izvedbo v šolskem letu 2017/2018

Opombe:






Delavnica traja 4 šolske ure.
Cena vsebuje material in potrebščine za izdelavo lutk ter potne stroške predavatelja.
Delavnico izvedemo v prostorih naročnika (vrtec, šola ...),
pri čemer naročnik zagotovi primeren prostor z računalniškim projektorjem.
Najmanjše število je 8 udeležencev.
Podrobna predstavitev knjige Izdelki iz filca vam je na
voljo na www.knjigca.si

Vsebina delavnice
1. Uvodno predavanje:
 Namizno gledališče kot pripomoček v vzgoji in izobraževanju
 Pripovedovanje ob slikah ali ob kombinaciji slik in lutk (pravljica, zgodbe,
deklamacije, govorni nastop, bralni palček, bralna značka ...).
 Predstavitev in obravnava socialnih situacij (kako se igrati, kako deliti,
reševanje sporov, medvrstniško nasilje ...).
 Uporaba v programu CAP (Program za preventivo zlorabe otrok).
 Obravnava vzgojnih in učnih vsebin.
 Predstavitev in obravnava naravoslovnih vsebin.
 Možnosti uporabe večnamenskega namiznega gledališča:
1. LUTKOVNO GLEDALIŠČE
2. SENČNO GLEDALIŠČE
3. KAMIŠIBAJ
 Predstavitev namiznega gledališča iz kartona.
 Predstavitev lesenega večnamenskega namiznega gledališča.
 Kako osvetliti namizno gledališče?
 Izbira in priprava zvokov in glasbe.
 Brezplačna programska oprema za urejanje zvoka.
 Avtorske pravice pri izvedbi predstav.
2. Praktična delavnica:
 Izdelava lutk na palici iz filca.
Vsak udeleženec izdela preprosto lutko po dani predlogi ali po lastni zamisli.
 Preizkus uporabe lutk v namiznem gledališču.
Udeleženci z lutkami, ki so jih izdelali, odigrajo kratko predstavo po lastni izbiri.
 Diskusija.

Informacije in naročila:




Telefon: 041 557 739
E‐pošta: info@knjigca.si
Spletna stran: www.knjigca.si/izobrazevanja
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