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Inwazja Czerwonych Kapturków

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie
Opis projektu

Data realizacji: 24 kwietnia 2017 r. – 9 czerwca 2017 r.
Autorzy projektu: Anna Jaworska
Cel projektu: przybliżenie kultury różnych narodów na podstawie
znanej wszystkim bajki o Czerwonym Kapturku, w ramach
obchodów 21 maja Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej –
w Trosce o Dialog i Rozwój.
Przebieg realizacji projektu:
Projekt został przygotowany przez uczniów klasy III A szkoły
podstawowej. Stanowił podsumowanie trzyletniej nauki
– I etapu edukacyjnego i jednocześnie miał na celu przybliżenie
dzieciom kultur różnych narodów. Z uwagi na młodych odbiorców,
wybrano bajkę o Czerwonym Kapturku, która znana jest wszystkim.
Przez klika tygodni uczniowie pod okiem swojej wychowawczyni
poznawali zwyczaje różnych narodów i ich kulturę oraz pracowali
wspólnie nad tekstem bajki, aby wreszcie podjąć pracę nad
przedstawieniem. Stroje do spektaklu zostały wykonane przez
uczniów wspólnie z ich rodzicami, którzy byli także obecni podczas
prezentacji. Wreszcie 9 czerwca 2017 r. w naszej szkole doszło do
istnej inwazji Czerwonych Kapturków.
W desancie wzięły udział Czerwone Kapturki z odległych Indii, Chin,
Japonii, Stanów Zjednoczonych i Emiratów Arabskich,
a także trochę bliższych: Rosji, Węgier i Włoch. Okazało się także, że
w Szkocji i w Niemczech Czerwone Kapturki są chłopcami, a
eskimoski Czerwony Kapturek niesie swojej babci wyjątkowy
przysmak – płetwę rekina. Zastosowane metody edukacyjne:
analiza tekstów, drama, instrukcja, praca w grupach, praca
zespołowa, gra, prezentacja
Liczba uczestników: Projekt przygotowali uczniowie i uczennice
jednej klasy III A, natomiast objęci nim byli wszyscy uczniowie
szkoły podstawowej oraz rodzice uczniów klasy, która
przygotowywała projekt oraz nauczyciele.

Rezultaty projektu

Młodzi aktorzy brawurowo odegrali powierzone im role,
a widzowie z dużym zainteresowaniem, a nawet z wypiekami na
twarzach obejrzeli przedstawienie. Spektakl prezentowany
był dwukrotnie, najpierw dla uczniów klas 0-3 i rodziców uczniów,
później dla 4-6 szkoły podstawowej. Po obejrzeniu spektaklu
zwiększyła się świadomość odbiorców na temat innych kultur i
tradycji wybranych krajów.

Powtórzenie projektu planowane jest za 3 lata, kiedy kolejna klasa będzie kończyła I etap edukacyjny.

