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Projekt címe: ”Játszani is engedd….” 

 

 

A projekt megvalósítási ideje: 2018. szeptember 03. – 2019. június 30. 

Résztvevők köre: Bethlen Gábor Református Általános Iskola diákszínpados tanulói (12 fő) 

A projekt vezetője: Benczur Barbara, Nagy Rajmund 

 

 

 

 

 

 



A program 5.6. évfolyamos 12 bevont tanulója szívesen és aktívan vettek részt a foglalkozásokon. A szakmai 

műhelymunkában helyet kaptak: a kommunikációs gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, empátiagyakorlatok, térbeli 

tájékozódás, helyzetgyakorlatok, csapatépítés, képzelet, kreativitás fejlesztése. A választott színdarabhoz való kötődés 

kialakítása, karakterek megformálása.  

Választott darab: Lázár Ervin: Négyszögletű kerekerdőjének egy átirata. 

bemutató: 2019. június 12. Ipolyi Arnold Kolturális Központ színházterme  

  

Megvalósult kötelező pályázati elemek:  

3 NAPOS SZAKTÁBOR: 

2019. november 26-27-28-án a 3 napos szaktábor a szarvasi Cervinus Teátrumban valósult meg. 

Az első napon a színházzal való ismerkedés, Dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató és Polák Ferenc színművész 

tréninggyakorlatai fogták át a gyerekek napját.  

A második napon a szarvasi Cervinus Teátrum színészei, iskolánk egykori diákja Széplaky Géza és felesége Szemerédi 

Bernadett személyiség- és készségfejlesztő foglalkozásokkal, improvizációs gyakorlatokkal teszik tartalmassá a gyerekek 

napját. 

A harmadik napon a szarvasi Cervinus Teátrumban a Holle anyó c. családi musicalt néztük meg. Az előadás szenzációs 

volt. A darab végén lehetőség nyílt Varga Viktor rendező úrral és a színészekkel találkozni, a kulisszák mögé tekinteni. 

A gyerekek véleménye a táborról: szuper, nagyszerű csapatmunka, rengeteg öröm és vidámság, játék, élmény, izgalmas 

és tartalmas együttlét! Óriási élmény volt! Köszönet érte! 

 

A táborról készült összefoglaló linkje: https://youtu.be/0kGEoX5Twzs  

 

INTERAKTÍV FOGLALKOZÁS SZÜLŐK BEVONÁSÁVAL:  

2019. december 15-én, pénteken Interaktív élményalapú csoportos foglalkozást tartottunk a programba bevont diákok és 

szüleik, hozzátartozóik számára. A foglalkozás elején megtekintettünk egy kisfilmet a 3 napos tréningről, majd játékos 

személyiség- kommunikáció- empátiafejlesztő gyakorlatok sora következett. 

https://youtu.be/0kGEoX5Twzs


 

A eseményről készült kisfilm elérhetősége: https://youtu.be/wBCGgarjiAg  

 

KÜLSŐ ELÓADÓKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS:  

2019. február 19-én a műhelymunkájába bekapcsolódott Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművészek. A 

színészházaspár a programba bevont tanulókat színészi instrukciókkal, rendezői utasításokkal segítették a készülő 

színdarab próbafolyamatában. 

 

TEHETSÉGEK ISKOLÁJA KISFILM:  

Márciusban pályázati kötelező elemként megvalósítottuk a „Tehetségek iskolája” kisfilmet. Márciusban a tanulókkal 
közösen kialakításra került a kisfilm tervezete és felvétele, amelyben a tanulók elmondják, hogy miben tartják 
tehetségesnek iskolájukat, osztályukat és önmagukat. 

A kisfilm linkje: https://youtu.be/D6sz4Hd9_Uk  

TÁRGYIASULT ALKOTÁS – SZÍNDARAB BEMUTATÁSA 

A tanév második félévében került sor a választott darab színpadra állítására. A választott darab alapvető műfaji 
tudnivalóinak felelevenítését követően, megtörtént a mű bemutatása, olvasópróbája és a szereplők kijelölése. Ezt 
követően kezdetét vette a hosszú próbafolyamat, melyben rendelkező és ismétlő próbák követték egymást. Februárban 
Széplaky Géza és Szemerédi Bernadett színészházaspár is bekapcsolódtak a műhelymunkába, színészi instrukciókkal, 
rendezői utasításokkal segítették a készülő darab próbafolyamatát. A tanulók nagy örömmel és lelkesen vettek részt 
valamennyi foglakozáson. A próbafolyamat utolsó szakaszában a tanulókkal közösen megtörtént a színpadkép 
kialakítása, a szükséges díszletek elkészítése, beszerzése.  

A választott darab bemutatására 2019. június 12-én az iskolai tehetségnapon került sor, a helyi művelődési központ 
színháztermében. 

https://youtu.be/wBCGgarjiAg
https://youtu.be/D6sz4Hd9_Uk


 

 

 

 

„… a színház lényege: közös térben, közös időben megéljük önmagunkat,  

és azt, hogy egy közösséghez tartozunk…. 


