Årsplan for drama i 4. klasse 2017/2018
Drama er et fag som kræver meget samarbejde, et fag hvor eleverne lærer at gå med på hinandens ideer.,
men også at holde fast på sine egne, det er kompromisernes og samspillets legeplads. De vil blive udfordret
på fantasi, kreativitet, mod.
De vil lære at være på, at blive kigget på, klappet af, grinet med. De vil lære at tale højt og tydeligt, spille
roller, gi slip og slå sig løs. De vil få større selvtillid.
De vil skulle være respektfulde overfor hinanden og bakke hinanden op, grine MED hinanden og ikke AD
hinanden
De vil lære at give hinanden plads, lytte til hinanden, sige ”ja” til hinanden og give samt modtage
konstruktiv kritik
Vi arbejder meget med rollespil og improvisation, vi arbejder med stunt og akrobatik. Vi arbejder med
mimik, krop og attitude. Vi arbejder med følelser og stemninger. De vil skulle lære at være koncentrerede
og fokuserede.
De vil arbejde i grupper på tværs af klassen og de vil arbejde to og to. De vil få styrket evnerne til
samarbejde og konfliktløsning.
Vi vil lege en masse dramalege og lave teatersport
Vi vil arbejde med faget drama: hvad er teater / drama og hvordan kan man bruge det. Vi vil arbejde med
forskellen på at lege teater og spille teater
Vi vil arbejde med forskellige genrer
Vi vil lave en teaterproduktion fra start til slut med alt hvad dette indebærer og hvor eleverne er inddraget i
alle processer
Vi slutter skoleåret med at at vise en forestilling for familien og 0.klasserne. generalprøverne vises for den
anden 4. klasse
Kostumer 4a og 4b kulturskolen mandag 14.5.18
Prøvedag 8-11.30 på kulturskolen:
4A mandag 28.5.18
4B mandag 4.6.18
Forestilling kulturskolen 4A:
Generalprøve på kulturskolen vises for 4B mandag d. 11.6.18 10.30
Forestilling for familien mandag 11.6.18 kl 17.00
Forestilling for O. klasserne mandag d. 25.6.18 kl 10.00

Forestilling kulturskolen 4B:
Generalprøve på kulturskolen vises for 4A mandag d. 18.6.18 kl. 9.00
Forestilling for familien mandag 18.6.18 kl 17.00
Forestilling for O. klasserne mandag d. 25.6.18 kl 9.00
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