
Dramatizácia rozprávky O troch prasiatkach bola výsledkom práce prvej skupiny I.C triedy ako 

praktická časť vyučovania Tvorivej dramatiky.  

Príprava tohto predstavenia sa mi veľmi páčila. Zamerali sme sa na deti, hrali sme pre ne a oni z toho 

mali veľkú radosť, a to je dôležité. Pri hraní sme sa držali nami vymysleného deja, do ktorého sme sa 

ich snažili vtiahnuť. Práve deti nám dodali to, čo sme potrebovali – a to odvahu, energiu a pozitívnu 

atmosféru. Nebolo to celkom bežné, obyčajné divadlo, ale aj určitý spôsob ako sa naučiť pracovať 

s deťmi. Veľa sme improvizovali a myslím, že aj vďaka tomu sa to deťom tak páčilo a aj my herci sme 

sa dosť bavili. Mali sme voľnosť vymýšľať rôzne detaily, ktoré sme aj pri hraní použili.    M. Čierny, I.C 

Toto predstavenie sme hrali pre deti predškolského veku. Mala som z neho veľmi príjemný pocit. 

Z veľkej časti sme improvizovali, takže bolo celé také uvoľnené. Deti boli veľmi zlaté. Interakcia medzi 

nimi a nami hercami bola až prekvapujúco funkčná. Deti nás občas svojimi reakciami na herecké 

podnety dostali do pomykova. Niektoré chceli pomáhať vlkovi, iné prasiatkam. Na konci sme 

vymysleli skrotenie vlka tým, že sme mu hodili ako návnadu hračku pre psy a deti mu ju samozrejme 

chceli hádzať tiež. Pre deti to musel byť tiež milý zážitok. Je predsa iné, keď postavičky, o ktorých 

doteraz len počúvali z rozprávok, zrazu uvideli naživo. Krásne sa zapojili do nášho záverečného 

tančeka, ktorý sme prispôsobili tak, aby ho zvládli zatancovať aj tie najmenšie deti. Tancovala 

dokonca aj teta bufetárka! Pre mňa to bola úplne nová a nezabudnuteľná skúsenosť. D. Ivanová, I.C 

Tejto rozprávke sme nevenovali príliš veľa času. Herci nemali hotové scenáre, ale vytvorili sme len 

základný dej v bodoch, o ktoré sa potom herci opierali. Veľa sme sa o tom rozprávali a vymýšľali, ako 

by to mohlo celé vyzerať. Rozdelili sme si úlohy hercov, rekvizitárov, technikov a náhradníkov. Vybrali 

sme hudbu, vymysleli tanec a pohybové časti. Herci veľa improvizovali, skúšali čo je dobré a čo nie. 

Myslím si, že u divákov sme mali úspech a že boli spokojní. Ich reakcie boli super, zapájali sa, 

odpovedali na otázky, pomáhali vlkovi, smiali sa. Tí, čo nehrali, sa starali o celý priebeh, vítali deti, 

pomáhali im s obliekaním a pripravovali miestnosť.            L. Ágoštonová, I.C 


