
Tematický plán dramatické výchovy pro třídy prima V , prima W

Dotace hodin: 2 hodiny týdně
Školní rok: 2019 - 2020
Vyučující: Poea Blanka Dvořáčková
I/jzpmøøvánø ale ŠVP „ Na Cafe“ verze 3. 0 .plané 0a. 1. 9.201 7
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Úvod do dramatické výchovy

Dechová cvičení
Hlasová cvičení
Cvičení na výslovnost Samohlásek a Souhlásck
GeSta a mimika - pantomima- hra : „Představuji Svým Spolužákůmz“
Divadelní Scéna, formy dramatu
Prstové loutky - tvořivá hra
Tvořivá hra S loutkami
Návštěva fundusu BA Praha

Procvičování psychosomatických dovedností
Stínové divadlo
Stínové divadlo - tvůrčí dílna v Muzeu loutek v Chrudimi
Stínové divadlo, loutkové divadlo -- tvořivé hra
Tvořivá hra S loutkami
Nácvik krátkého adventního divadelního vystoupení
Adventní vystoupení pro MŠ, gymnázium a veřejnost
Klicperovo divadlo v Hradci Králové

Vytváření Samostatné herní Situace
Vytváření herní Situace ve dvojicích
Vytváření herní Situace ve Skupinč
Přetváření daných dramatických Situaci
Nácvik dramatického vystoupení

Námět a téma v dramatu
Konflikt v dramatu
Téma každodenního života v českém dramatu
Vytváření dramatických Situaci vycházejících z bčžného života
Srovnání různých řešení jedné dramatické Situace
Spolupráce S hiStoricko - dramatickým kroužkem gymnázia
Nácvik dramatického vystoupení

Zhlédnutí divadelního představení dle nabídky regionálních
divadel, Společný rozbor v hodinč (hlavní téma, řešení
konfliktní Situace, gesta, mimika, verbální projev...)
Nácvik dramatického vystoupení aneb ˇPrima
dramatická výchova v primé“ pro rodiče (možnost prezentace školy
veřejnosti)



Tematický plán z dramatické výchovy pro třídy
Sekunda V , Sekunda W

Dotace hodin: 2 hodiny týdně
Pro školní rok: 2019 - 2020
Vyučující: PaedDr. Blanka Dvořáčková
Vypracováno dle ŠVP Jiráskova gymnázia Náchod a, Na cestě...“ verze 3.0 platného od 1.9.
2017
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Úvod do dramatické výchovy v Sekundě
Motivace k přípravě alternativního divadla, Stínového divadla
Procvičování gest a mimiky, pantomima
Vystoupení na Festivalu báchorek v Jičíně
Alternace: „Děti žijí na celé naší planetě“ nebo dle vlastního výběru
Pantomirna „Co mě těší a co mě trápí“
Pantomima + tanec: ı„Co slyším v hudbě“
Vytváření herní Situace s loutkami
Prohlídka BA v Praze - FunduSJozbor v hodině DV
Zhlédnutí divadelního představení v Praze nebo v Hradci Králové,J
Stínová divadlo - tvůrčí dílna v Muzeu lontek v Chrudimi

Stínové divadlo v praxi - v hodině DV„ nácvik představení
Učíme se psát Scénář
Vytváření herních Situaci podle vlastního scénáře
Nastudování adventního divadla a vystoupení pro MŠ a pro veřejnost ,
možnost využití poznatků z tvůrčí dílny v Chrudimi

Návštěva divadelního představení v jednom z dalších známých divadel
vedle HK nebo opět v HK (dle repertoáru):f rozbor v hodině DV
Hrajeme podle vlastního scénáře na motivy pohádky zvoleného autora
Práce S loutkami, herec - loutka
Vystoupení na Dni otevřených dveří JG

Nácvik pohádky
vytváření rekvizit
Alternativní divadlo

Zhlédnutí divadelního představení dle nabídky divadel, společný rozbor
v hodině
Stínové divadlo
Vystoupení pro MŠ k svátku MDD
Vystoupení pro veřejnost




