Maradáné Králl Edit, óvodapedagógus
Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egysége
Mese kerekedett...
A mese jelen van óvodai életünk minden napjában. Jó hallgatni, de eljátszani is!
Soma buzdítja a társait: Játsszunk színházasdit! Összedugják a fejüket, mit adjanak elő?
Kedvenc meséjükre esett a választás, a címe: A kiskondás.
Izgatott szervezkedés, kik szerepeljenek, mi legyen rajtuk...
Segítséget kértek a paraván felállításához (aki épp nincs a színen, az mögötte rejtőzködik).
Gyors, találékony válogatás a meglévő készletből, olykor jelzésszerűek a jelmezek. Például:
- A galambok fehér fátyolban "repülnek" (így valóban "légies" jelenségek).
- vagy: Te légy a róka, mert narancssárga pólóban vagy! Kapsz egy piros kalapot a fejedre! - osztja ki
Soma a szerepet Bencének, aki lelkesen vállalja.
Soma lendületes, sziporkázik ötleteivel.
- A kút legyen a favár, hozzátok a babakonyhából a tálat, az lesz a vödör, amivel majd vizet
merítünk.
- Kellene még Nap, rózsabokor, a királynak korona.... Gyertek, készítsük el! - biztatja a
többieket.
A Nap-fejdísz, a korona hamar elkészült, vágtak, színeztek, ragasztottak, de a rózsánál elakadtak,
segítségemet kérték.
Folytatódott a szereposztás:
- Mondjuk, én leszek a kiskondás - jelenti ki Soma, miközben nyakába kanyarít egy tarisznyát,
fejébe egy kalapot nyom -, Panka (ő a kishúga) pedig a királylány.
Rózsaszínbe öltöztetik, rózsaszín pólójához rózsaszín szoknyát kap.
Még néhány ötlet:
- A tó legyen a szőnyegre terített kék anyag, "ráncosan", mert a víz hullámzik!
A hal szerepét Anna vállalja, olyan színű szoknyát kap, amely hasonlít a hal színéhez.
A készülődés, szervezkedés felkeltette a többiek figyelmét is. Mindenkinek nem jutott szerep, kicsik is
vannak köztük, ők lesznek a nézők - mert úgy igazi a színházasdi! Székeket hoztunk, letelepedtünk.
Még egy utolsó instrukció:
- Óvó néni, te legyél a mesélő! - osztotta rám Soma a szerepet, amit örömmel vállaltam.
A játék így gördülékenyebb volt, s mert már oly sokszor hallották, mindenki tudta a dolgát, ismerte a
szövegét, élményt jelentett mindenkinek, szereplőknek, nézőknek egyaránt!
Jóízű mese kerekedett a Mesevár óvoda Virág csoportjában, Soma ötleteivel és irányításával!

Rózsabokorrá változtatlak. A királylány
sohasem talál meg!

A kiránylány szakít egy rózsát a
rózsabokorról...

Gyere elő kiskondás, sehol sem látlak!

Gyere elő kiskondás! Te győztél!

