
PRAKTYKA TEATRU RODZINNEGO 

Z myślą o najmłodszych, ale i o ich rodzicach przygotowaliśmy szczególną ofertę zajęć teatralnych pod 

hasłem „Teatr rodzinny”. 

Tradycje sztuki teatralnej znają formę uprawiania tzw. „Teatru rodzinnego”. Wszyscy członkowie 

rodziny oraz przyjaciele przygotowywali wówczas przedstawienia prezentowane z okazji różnych świąt 

i uroczystości. Chcąc kontynuować tę tradycję i nieco ją modyfikując, zapraszamy dzieci i ich rodziców 

na zajęcia, w czasie których poznacie cudowność wspólnego budowania spektaklu, który 

zaprezentujecie swoim przyjaciołom i rodzinie. Jednocześnie nauczycie się wielu cennych umiejętności, 

tak zaniechanych w dzisiejszych czasach, a odnoszących się do relacji rodzic – dziecko. 

Bez wątpienia wielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego jak mało czasu poświęcają swoim dzieciom, 

jak niewiele zadań są w stanie wykonać wspólnie z dzieckiem. Wiemy, że tryb życia współczesnego 

rodzica i dziecka pozbawia ich wypracowania właściwej relacji między nimi, co prowadzi do wielu 

nieporozumień, ale i konfliktów w rodzinie. Drodzy rodzice, jest mnóstwo rzeczy, które możecie robić 

wspólnie z dziećmi. Teatr Hothaus  stwarza Wam możliwość zajęcia się wraz z Waszymi pociechami 

teatrem. Z pewnością wielu z Was obserwuje w swoim dziecku umiejętności i zdolności aktorskie, 

jednocześnie sięgając myślami wstecz, kiedy to Wy jako dzieci przejawialiście zainteresowanie tą 

dziedziną sztuki. Teraz wraz z dzieckiem możecie uwalniać swoje potrzeby artystyczne, jednocześnie 

spędzając z nim czas na nauce i zabawie. Nieocenionym doświadczeniem będzie dla Was rodzice, 

obserwowanie jak bawią się i rozwijają twórczo Wasze dzieci. Zobaczycie, jak wspaniale jest tworzyć 

razem z dzieckiem w tej samej materii, odnosić sukcesy i z dumą prezentować je rodzinie i przyjaciołom. 

 Zajęcia przeznaczone są dla dziecka w wieku od 3,5 do 6 lat i jego rodzica, bądź obojga rodziców. 

Prowadzone są w formie zabawy i w oparciu o metody pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie. 

Elementy warsztatu aktorskiego, który jest podstawą pracy z dzieckiem i rodzicem, służą do: 

 rozwijania wyobraźni; 

 rozwijania zdolności artystycznych ze wskazaniem na szczególne uzdolnienia dziecka; 

 rozwijania koncentracji i uwagi; 

 nabywania umiejętności realizowania zadania od początku do końca; 

 rozwijania umiejętności współpracy z rówieśnikami i rodzicami; 

 odnajdowania się w grupie przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności. 

Na zajęcia składają się: 

 ćwiczenia fizyczne; 

 ćwiczenia aktorskie; 

 ćwiczenia rytmiczne; 

 ćwiczenia oddechu i głosu. 

 

Finałem zajęć „Teatru rodzinnego” będzie, tak ja w sezonie poprzednim, wspólne stworzenie spektaklu 

teatralnego prezentowanego publicznie ku radości uczestników i widzów.  



 Prowadzący: 

 Wojciech Dawid Terechowicz 

 Także zaproszeni przez prowadzącego inni instruktorzy 

CENA :  

 40 zł pojedyncze zajęcia (rodzic i dziecko) 

 60 zł pojedyncze zajęcia (rodzic i dwoje dzieci) 

MIEJSCE : ul. Józefa 14 Studio Tańca OFFicyna 

Z grupą Teatru Rodzinnego zrealizowaliśmy spektakle : 

 Mickiewicza sposoby na maleńkie osoby 

 Afryka dzika przez dziecko odkryta 

 Porwanie Rusałki 

 

 

 


