Teatr Kameleon

Oferta dla przedszkoli.
Z myślą o najmłodszych odbiorcach przygotowaliśmy szereg przedstawień, które rozbawią,
zaciekawia i nauczą maluchy ważnych dla nich rzeczy. Przygody Milusia i Miłasi to seria
bajek, w których występuje dwójka krasnali. Ich poczynania, a także pojawiające się inne
postacie, stana się świetnym tłem, aby wraz z dziećmi wejść w krainę głównych bohaterów i
razem z nimi przeżyć wspaniałą przygodę. W każdym przedstawieniu dzieci biorą aktywny
udział, wchodzą w interakcje z aktorami.

„Dwa skrzaty - dwa światy”

To spektakl o akceptacji, szacunku i tolerancji.
Miluś i Miłasia to dwójka kolorowych krasnali. Wesoło żyją w swoim lesie, do dnia, w którym
przyjeżdża do niego …skrzat. Nikt nic o nim nie wie, oprócz tego że inaczej wygląda. Oczywiście jego
śmieszny wygląd powoduje, że czuje się osamotniony. W dodatku splot przypadków sprawia, że
zostaje postawiony w złym świetle. Jak ocenią go dzieci? Jak bohaterowie wybrną z tarapatów? Dzięki
pomocy dzieci wszystko skończy się szczęśliwie.

„Proszę grzecznie i bezpiecznie”
To spektakl o bezpieczeństwie.

Miluś i Miłasia z encyklopedii dowiadują się o istnieniu ptaków dodo, które od razu im się podobają.
Niestety okazuje się że te ptaki istniały kiedyś , lecz teraz już ich nie ma. Niebywałym trafem ostatni
ptak dodo znajduje się w świeci dzieci i bohaterów. Jest on jednak bardzo nieostrożny, w dodatku
poluje na niego szalony naukowiec, który w końcu go porywa. Oczywiście przy udziale dzieci wszystko
dobrze się kończy.

„W zdrowym skrzacie zdrowy duch”

Jest to przedstawienie profilaktyczne promujące zdrowie.
Okazuje się j, że Miluś kompletnie wie co jest dla niego dobre.. Nie chce jeść, grymasi przy obiedzie,
nie chce myć rąk ani zębów, nie lubi zażywać ruchu… woli zajadać się słodyczami. Jak zareagują na
to dzieci? Powiedzą, że tak nie wolno! Niestety przez swój upór Miluś dostaje nauczkę - wróżka
zabiera mu głos. Na szczęście wtedy dzieci dobrze wiedzą co trzeba robić, aby być zdrowym. Dzięki
ich pomocy Miluś odzyskuje głos, i wszyscy obiecują że będą pamiętać o wszystkim czego się
nauczyły.

„Nasza Ziemia wciąż się zmienia”
Bajka o tematyce ekologicznej.
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Oferta dla przedszkoli – szczegóły.
„Dwa skrzaty - dwa światy”

To spektakl o akceptacji, szacunku i tolerancji.
Miluś i Miłasia to dwójka kolorowych krasnali. Wesoło żyją w swoim lesie, do dnia, w którym przyjeżdża do niego
…skrzat. Nikt nic o nim nie wie, oprócz tego że inaczej wygląda. Oczywiście jego śmieszny wygląd powoduje, że
czuje się osamotniony. W dodatku splot przypadków sprawia, że zostaje postawiony w złym świetle. Jak ocenią
go dzieci? Jak bohaterowie wybrną z tarapatów? Dzięki pomocy dzieci wszystko skończy się szczęśliwie.
W bajkowej scenerii, angażując dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniu, uczymy je, że nie wygląd i pozory
powinny wpływać na naszą ocenę człowieka, lecz jego postawa i wartości.
Dzieci różnią się między sobą pod wieloma względami, pochodzą z różnych warstw społecznych i mimo swego
wieku wyraźnie dostrzegają, kto ma najładniejsze ubranka czy chwali się najlepszymi zabawkami. W rękach
wychowawców leży regularna praca z dziećmi, aby wszelkie różnice między nimi nie stanowiły barier. Nasze
przedstawienie może być znakomitym uzupełnieniem tej nauki.
Czas trwania: 45 minut
Liczba aktorów: 2
Liczba postaci: 3
Muzyka na żywo do podkładu Cd.

„Proszę grzecznie i bezpiecznie”
To spektakl o bezpieczeństwie.

Miluś i Miłasia z encyklopedii dowiadują się o istnieniu ptaków dodo, które od razu im się podobają. Niestety
okazuje się że te ptaki istniały kiedyś , lecz teraz już ich nie ma. Niebywałym trafem ostatni ptak dodo znajduje się
w świeci dzieci i bohaterów. Jest on jednak bardzo nieostrożny, w dodatku poluje na niego szalony naukowiec,
który w końcu go porywa. Oczywiście przy udziale dzieci wszystko dobrze się kończy.
To spektakl mający nauczyć dzieci ostrożności i uwagi. Perypetie bohaterów będą znakomitym sposobem na to,
aby tym szybko usamodzielniającym się maluchom pokazać ile czycha na nie niebezpieczeństw gdy będą
nieostrożne lub naiwne. Przedstawienie obejmuje szereg zagadnień, takich jak bezpieczeństwa w domu, na
drodze, czujność wobec obcych. Podobnie jak spektakl profilaktyczny o zdrowiu, ta bajka została napisana w taki
sposób, aby dzieci wcielały się w rolę nauczycieli i miały swój wpływ na bohaterów. Przez ich zaangażowanie
mamy nadzieję rozbudzić w nich chęć dbania o swe zdrowie.
Czas trwania: 40 minut
Liczba aktorów: 2
Liczba postaci: 3
Muzyka na żywo do podkładu Cd.
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Oferta dla przedszkoli – szczegóły.
„W zdrowym skrzacie zdrowy duch”

Jest to przedstawienie profilaktyczne promujące zdrowie.
Okazuje się j, że Miluś kompletnie wie co jest dla niego dobre.. Nie chce jeść, grymasi przy obiedzie, nie chce
myć rąk ani zębów, nie lubi zażywać ruchu… woli zajadać się słodyczami. Jak zareagują na to dzieci? Powiedzą,
że tak nie wolno! Niestety przez swój upór Miluś dostaje nauczkę - wróżka zabiera mu głos. Na szczęście wtedy
dzieci dobrze wiedzą co trzeba robić, aby być zdrowym. Dzięki ich pomocy Miluś odzyskuje głos, i wszyscy
obiecują że będą pamiętać o wszystkim czego się nauczyły.
Przedszkolak jest dzieckiem usamodzielniającym się bardzo szybko, z każdym dniem wydaje mu się, że jest
coraz bardziej dorosły. Mimo, że w tym wieku rodzice i wychowawcy decydują o tym co dziecko je, co ma robić,
przypominają o myciu zębów i badają u lekarza, to bardzo ważne jest, aby uczyć maluchy pozytywnych nawyków
zdrowotnych już od najmłodszych lat. Nasze przedstawienie zostało stworzone po to, aby gimnastyka, mycie
zębów czy jedzenie warzyw stały się ważnym, regularnym i sumiennie wykonywanym nawykiem, któremu dziecko
poświęci należytą uwagę i zaangażowanie.. Przygody Milusia i Miłasi uczą dzieci zdrowego stylu życia, zachęcają
do ruchu, oswajają dla nich warzywa i mięsko tak, aby to wszystko, co dla nich najlepsze i najzdrowsze, kojarzyło
się również z czymś przyjemnym i wesołym.
Czas trwania: 40 minut
Liczba aktorów: 2
Liczba postaci: 4
Muzyka na żywo do podkładu Cd.

„Nasza Ziemia wciąż się zmienia”
Bajka o tematyce ekologicznej.

Dbanie o środowisko to niezwykle ważne zagadnienie, z tym musi zgodzić się każdy. W dobie globalnego
ocieplenia i nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych bardzo istotne jest nauczenie dzieci szacunku dla
ziemi - czyli zarówno przyrody, jak i świata zwierząt. Aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się pięknem tego
świata i żyć w dostatku, chcemy zwrócić ich uwagę na to, jak traktujemy ziemię. Staramy się juz w młodym wieku
wykształcać u dzieci "ekologiczne podejście", to znaczy korzystanie z całego uroku naszej planety tak, aby jej nie
krzywdzić. Dzieci nie mają wpływu na globalne ocieplenie - to fakt. Za to my mamy wpływ na to, czy w przyszłości
te przedszkolaki będą segregować śmieci, rozumnie korzystać z wody, prądu i gazu, dokarmiać zimą zwierzęta,
czy podobnie jak obecne pokolenia - będą ją niszczyć.
Czas trwania: 40 minut
Liczba aktorów: 2
Liczba postaci: 4
Muzyka na żywo do podkładu Cd.
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