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MATERIAŁY EDUKACYJNE

LEHRMATERIAL

DIGITALES
THEATERFORUM.PL

CYFROWE FORUM
TEATRALNE.PL

KONTEKSTOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE
DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI DO SPEKTAKLI TEATRU
WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE:
„LEPSZE LASY” MARTINA BALTSCHEITA
W REŻYSERII TOMASZA KACZOROWSKIEGO
I „PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ”
JOAN LINDSAY WEDŁUG SCENARIUSZA
MARCINA MIĘTUSA W REŻYSERII MIRY MAŃKI

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Cyfrowe forum
teatralne.pl - polsko-niemieckie internetowe warsztaty teatralne”
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz
Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
w Euroregionie Pomerania).

ZAMIAST WSTĘPU

Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu
„Cyfrowe forum teatralne.pl - polsko-niemieckie warsztaty
teatralne”. Dzięki tej międzynarodowej współpracy powstały
sprzyjające warunki do transgranicznego spotkania polskiej
i niemieckiej młodzieży podczas warsztatów online z twórcami
spektaklu „Lepsze lasy”.

Jako twórcom jednego z przedstawień zależy nam na
pozostawieniu drogowskazów w formie pytań, ćwiczeń
warsztatowych, zadań aktorskich, dzięki którym obecność
w teatrze nie zakończy się wyłącznie na oglądaniu spektaklu –
wraz z oklaskami.

CHCEMY, ABY TEMATY OBECNE
W OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOŚCI
MIAŁY SZANSĘ WYBRZMIEĆ POPRZEZ
TWÓRCZĄ, MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
ROZMOWĘ -

PRZEKAZUJEMY PAŃSTWU PAKIET
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, KTÓRY
– W NASZEJ OCENIE – MOŻE STANOWIĆ
DODATKOWY PRETEKST DO DALSZEJ
ROZMOWY I TWÓRCZEJ PRACY
Z MŁODZIEŻĄ WOKÓŁ OBEJRZANYCH
SPEKTAKLI W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM
W SZCZECINIE.

zarówno młodzieży oglądającej spektakl z nami, twórcami
spektaklu „Lepsze lasy” – jak i z nauczycielkami, pedagogami,
opiekunami i trenerami kompetencji społecznych. Istotnym
celem naszej pedagogicznej pracy jest zaproponowanie
narzędzi do prowadzenia porywających dyskusji o bohaterach
i sytuacjach, z jakimi mierzą się postaci w przedstawieniach.
Przede wszystkim jednak zależy nam na odbudowaniu relacji
młodych dorosłych z tekstami kultury, której żywe i pełne
emocji doświadczanie było ograniczone przez kolejne miesiące
„lockdownu” i pandemicznych ograniczeń.
Niniejszy pakiet stworzyliśmy zarówno dla nauczycielek,
nauczycieli, uczniów i uczennic, jak i do użytku własnego –
w gronie rodzinnym lub na spotkaniach towarzyskich. Zależy
nam na tym, by opracowane przez nas twórcze ćwiczenia
wymykały się sztywnym ramom scenariuszy lekcji i mogły stać
się nimi, jeśli osoby uczące zechcą z nich skorzystać podczas
prowadzonych zajęć. Mamy nadzieję, że zaproponowany przez
nas proces edukacyjny będzie pretekstem do wspólnej zabawy
i bliskiego spotkania.
Życzymy twórczego czasu!
Do zobaczenia w Teatrze Współczesnym w Szczecinie!

NA POCZĄTKU TWÓRCZEJ PRZYGODY
ZAPRASZAMY WAS DO POBUDZENIA

CZĘŚĆ
PIERWSZA
ZADANIA
W GRUPACH /
W PARACH /
NA FORUM

WYOBRAŹNI, WYMIANY SPOSTRZEŻEŃ
I DOŚWIADCZEŃ W GRUPIE PRZYJACIÓŁ
I ZNAJOMYCH.

PONIŻSZE ĆWICZENIA BĘDĄ DLA
WAS WSPARCIEM W DOSKONALENIU
FORMUŁOWANIA MYŚLI I KONKLUZJI
NA FORUM.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE…
LEPSZE LASY

LEPSZE LASY

Wyobraź sobie, że stoisz na granicy dwóch państw.

Wyobraź sobie, że po kilku dniach wędrówki twój
pakunek okazuje się zbyt ciężki, żeby dalej go nieść.

Wyobraź sobie, że wszystko wygląda identycznie po obu
stronach granicy – przynajmniej na pierwszy rzut oka.

Wyobraź sobie, że musisz pozbyć się najcięższych
przedmiotów.

Wyobraź sobie, że od dziecka słyszałaś/słyszałeś,
że jeden z krajów to Lepsze Lasy.

Wyobraź sobie, że przed tobą jeszcze długa wędrówka.
Opisz ze szczegółami przedmioty, które wyrzucisz
z plecaka, a które nie i dlaczego to akurat one zostaną.

Opisz na jakiej podstawie podejmiesz decyzję o wyborze
kraju, do którego się udasz. Opisz swoje intuicje,
wrażenia i emocje.

LEPSZE LASY
Wyobraź sobie, że masz dwie minuty na ewakuację.
Wyobraź sobie, że możesz zabrać ze sobą tylko
najpotrzebniejsze rzeczy.
Wyobraź sobie, że możesz spakować się tylko do małego
szkolnego plecaka.
Co ze sobą weźmiesz i dlaczego? Opisz te przedmioty:
ich kształty, kolory, historię, przeznaczenie.
Opisz emocje, jakie ci towarzyszą podczas wyobrażania
sobie tej sytuacji.

Opisz emocje, które pojawiły się podczas tego zadania.

LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Wyobraź sobie, że możesz w tym momencie znaleźć się
w dowolnym miejscu na ziemi.
Wyobraź sobie, że podejmując tę decyzję, nie będziesz
mógł wrócić nigdy do miejsca, w którym teraz jesteś.
Wyobraź sobie, że w tym momencie już tam jesteś.
Co czujesz, będąc w wyobrażonym miejscu?
Opisz, co to za miejsce, nie wskazując jeszcze jego
konkretnej lokalizacji ani nazwy.
Opisz, co widzisz, będąc tam. Opisz swoje emocje
podczas wyobrażania sobie tej sytuacji.
Teraz powiedz, co to za miejsce.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE…
LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Wyobraź sobie, że możesz w tym momencie znaleźć się
w losowym miejscu na ziemi.
Wyobraź sobie, że podejmując decyzję, nie będzie
odwrotu. Pamiętaj, że nie wiesz, co to za miejsce.
Zaryzykowałabyś/zaryzykowałbyś?
Jeśli tak, odpowiedz dlaczego.
Jeśli nie, opowiedz o swoich obawach.
Opisz, jakie emocje towarzyszyły ci podczas wyobrażania
sobie tej sytuacji.

LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Wyobraź sobie, że możesz zabrać najbliższą ci osobę
w najbardziej interesujące miejsce w twojej
okolicy, z którym związana jest jakaś tajemnica.
Opisz to miejsce, ale nie zdradzając jego nazwy.
Co tam się znajduje?
Dlaczego do tego właśnie miejsca zaprowadziłabyś/
zaprowadziłbyś najbliższą ci osobę?
Opowiedz o historii tego miejsca. Jeśli nie znasz jego
historii – wyobraź sobie, czego świadkiem mogło być to
miejsce.
Opisz emocje, które towarzyszyły ci podczas tego
zadania.

LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Wyobraź sobie miejsce, o którym wszyscy mówią,
by do niego nie chodzić.
Wyobraź sobie, dlaczego tak mogą mówić.
Wyobraź sobie, kim może być osoba, która tak mówi.
Wyobraź sobie emocje osoby, która o tym mówi.
Opisz osobę, która tak mówi.

LEPSZE LASY
Wyobraź sobie, że jesteś Owcą lub Wilkiem.
Masz przyjaciela/przyjaciółkę z Drugiej Strony Ogrodzenia.
Napisz do niego/niej wiadomość.
Opisz, jak wygląda zazwyczaj twój dzień, jakie rzeczy
sprawiają ci w nim przyjemność, a co wydaje ci się być
lepsze u twojego przyjaciela/przyjaciółki po Drugiej Stronie
Ogrodzenia.
Wyobraź sobie, co mógłby/mogłaby odpisać.

W CZĘŚCI DRUGIEJ PROPONUJEMY
WAM WCIELENIE SIĘ W ROLĘ AKTORKI
I AKTORA. DZIĘKI PROPONOWANYM
ZADANIOM NAUCZYSZ SIĘ TWÓRCZO
PRZETWARZAĆ MOTYWY ZE SPEKTAKLU
ORAZ BĘDZIESZ MIAŁA/MIAŁ OKAZJĘ

CZĘŚĆ
DRUGA

DOŚWIADCZYĆ INSPIRUJĄCEJ PRACY
W GRUPIE.

ZADANIA AKTORSKIE
ZADANIA
W GRUPACH /
W PARACH /
NA FORUM

WSKAZÓWKI:
Zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w zadaniach do
uczestnictwa na tych samych zasadach – również nauczycielki
i nauczycieli.
Do komfortowej pracy potrzebna będzie duża przestrzeń.
Jeśli zajęcia odbywają się w klasach szkolnych, rekomendujemy
zsunięcie ławek do ścian.

LUSTRO I STADO
LEPSZE LASY

LEPSZE LASY

Dobierzcie się w pary. Stańcie naprzeciwko siebie.

Dobierzcie się w grupy 3-5-osobowe.

Jedna osoba z pary ma za zadanie przedstawić ruch
wilka. Osoba z naprzeciwka ma ten ruch naśladować na
zasadzie lustrzanego odbicia.

Zadaniem każdej z grup jest przedstawienie stada
jednego z gatunków zwierząt, oddając jego sposób
poruszania, funkcjonowanie społeczne, role w stadzie
oraz cechy charakterystyczne:

Zamieńcie się rolami – teraz druga osoba przedstawia
ruch wilka, a pierwsza ją naśladuje.
Wymieńcie się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi
waszych propozycji ruchu wilka: które
i dlaczego są trafne, a które nie?
Teraz jedna osoba z pary ma za zadanie przedstawić
ruch owcy. Osoba z naprzeciwka ma ten ruch naśladować
na zasadzie lustrzanego odbicia.
Zamieńcie się rolami – teraz druga osoba przedstawia
ruch owcy, a pierwsza ją naśladuje.
Wymieńcie się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi
waszych propozycji ruchu owcy:
które i dlaczego są trafne, a które nie?
Jedna osoba z pary jest niedźwiedziem i przedstawia
jego ruch. Osoba z naprzeciwka ma ten ruch naśladować
na zasadzie lustrzanego odbicia.
Zamieńcie się rolami – teraz druga osoba przedstawia
ruch niedźwiedzia a pierwsza ją naśladuje.
Wymieńcie się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi
waszych propozycji ruchu niedźwiedzia:
które i dlaczego są trafne, a które nie?

- wataha wilków,
- stado owiec,
- rodzina niedźwiedzi,
- stado gęsi,
- skupisko ludzi.
Przygotujcie krótkie – nie dłuższe niż 1 minuta – etiudy
w działaniu. W ramach swoich przedstawień
uwzględnijcie takie zachowania jak:
- wspólne jedzenie,
- wspólną zabawę,
- wspólne przemieszczanie się na dużą odległość,
- wspólna strategia obrony w przypadku zaatakowania
przez inne drapieżniki,
- wspólny relaks.
Po zakończeniu zabawy wymieńcie się spostrzeżeniami
dotyczącymi sposobu przedstawiania stad.
Czy któreś ze stad działało niczym jeden organizm?
A może któreś były zbiorem indywidualności?
Które i dlaczego?
Opiszcie emocje, jakie wam towarzyszyły podczas
działań.

LUSTRO I STADO
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
W ramach indywidualnej pracy napisz krótki monolog osoby,
która następnego dnia udaje się pod Wiszącą Skałę.
To będzie odświętny dzień.
Napisz, czego wymyślona przez ciebie osoba oczekuje od tej
wyprawy.
Przekaż napisany przez siebie monolog komuś innemu z grupy.
Osoba, która otrzyma napisany monolog, ma za zadanie
przeczytać go na forum, założywszy, że odbywa się to
w sekrecie, wręcz w konspiracji – że nikt poza wami nie może się
o tym dowiedzieć.
Przekaż monolog kolejnej osobie – niech ta osoba przeczyta go,
przyjmując jako założenie, że pomimo konieczności zachowania
tajemnicy, złośliwie czyta go w taki sposób, żeby wszyscy, którzy
nie powinni poznać jego treści, usłyszeli ją.
Przekaż monolog kolejnej osobie.
Tym razem niech kartka z monologiem będzie wyrywana
z rąk do rąk przez kolejne osoby – po przeczytaniu każdego
pojedynczego zdania – tak jakbyście wymieniali się pilną
wiadomością o palących sprawach.
Jakie emocje towarzyszyły wam podczas tego zadania?

W TRZECIEJ CZĘŚCI ZAPRASZAMY
WAS DO PRACY W PRZESTRZENI.
PROPONOWANE ĆWICZENIA WZMOCNIĄ
WAS W SAMODZIELNEJ INTERPRETACJI
TEMATÓW SPEKTAKLI ORAZ ZAPROSZĄ
DO TWÓRCZEJ PRACY W GRUPIE.

CZĘŚĆ
TRZECIA
ZADANIA
W PRZESTRZENI
ZADANIA
W GRUPACH /
W PARACH /
NA FORUM

WSKAZÓWKA:
Do komfortowej pracy potrzebna będzie duża przestrzeń.
Jeśli zajęcia odbywają się w klasach szkolnych, rekomendujemy
zsunięcie ławek do ścian.

STOPKLATKI
LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ

LEPSZE LASY
I PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ

Przygotujcie indywidualnie STOPKLATKI (czyli sytuacje
zatrzymane w jednym obrazie) dotyczące
następujących haseł:

Dobierzcie się w grupy 5-6-osobowe i przedstawcie
następujące STOPKLATKI w jednym obrazie:

- inność,
- ekscytacja,
- agresja,
- strach,
- miłość,
- nienawiść,
- przyjaźń.
Przedstawcie swoje STOPKLATKI na forum.
Opowiedzcie o waszych spostrzeżeniach. Czy odgadliście
tematy przygotowanych przez innych STOPKLATEK?
LEPSZE LASY
I PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Dobierzcie się w 3-osobowe grupy i przedstawcie
w formie STOPKLATEK następujące tematy:
- odkrywcy/odkrywczynie,
- buntowniczki/buntownicy,
- uchodźcy/uchodźczynie,
- turystki/turyści,
- armia,
- nauczycielki/nauczyciele.
Zaprezentujcie swoje STOPKLATKI przed pozostałymi
grupami. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami.
Czy udało wam się odgadnąć, co przedstawiały
STOPKLATKI pozostałych grup?

- miłość i uchodźcy/uchodźczynie,
- strach i nienawiść,
- ekscytacja i armia,
- nienawiść i buntownicy/buntowniczki,
- nauczyciele/nauczycielki i odkrywcy/odkrywczynie.
Zaprezentujcie swoje STOPKLATKI przed wszystkimi.
Czy wasze sposoby przedstawień tematów zmieniły się,
kiedy zostały połączone ze sobą? Jeśli tak, to dlaczego?
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami.

W OSTATNIEJ CZĘŚCI ZAPRASZAMY WAS
DO KREOWANIA I DYSKUTOWANIA, CZYLI
DO PRAWDZIWEJ BURZY MÓZGÓW.
DZIĘKI PROPONOWANYM ZADANIOM
NAUCZYSZ SIĘ TWÓRCZO PRZETWARZAĆ
MOTYWY ZE SPEKTAKLU ORAZ BĘDZIESZ

CZĘŚĆ
CZWARTA

MIAŁA/MIAŁ OKAZJĘ DOŚWIADCZYĆ
INSPIRUJĄCEJ PRACY W GRUPIE.

ZADANIA DODATKOWE
ZADANIA
W GRUPACH /
W PARACH /
NA FORUM

WSKAZÓWKI:
Rekomendujemy pracę w grupach od 3 do 5 osób.
Polecamy włączenie muzyki w tle, która będzie towarzyszyła
Waszej pracy.

ZADANIA DODATKOWE
LEPSZE LASY
Gdyby Ferdynand, Gęś i Niedźwiedź postanowili
stworzyć własne „Lepsze Lasy”, jakie zasady mogliby
przyjąć?
Czy byłoby w nich miejsce dla owiec i wilków?
Wymyślcie 5 zasad i oceńcie, jakie szanse i zagrożenia
mogłyby tam występować.
Czy potrzebny byłby Pasterz lub ktoś kto pilnuje
porządku?

LEPSZE LASY
Podzielcie się na 3 zespoły reprezentujące świat Owiec,
świat Wilków, świat Gęsi i Niedźwiedzia.
Wypiszcie ważne dla nich zasady lub wartości, a potem
przedstawcie pozostałym grupom.
Znajdźcie wspólne i przeciwne sobie zasady.
Wybierzcie po jednej, która waszym zdaniem
przydałaby się pozostałym grupom.

LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Porozmawiajcie na forum na temat obejrzanego
spektaklu.
Jakie są wasze wrażenia i spostrzeżenia?
Czy w spektaklu dostrzegłyście/dostrzegliście sytuacje
z otaczającej was rzeczywistości?
Jeśli tak, to jakie?

LEPSZE LASY /
PIKNIK POD WISZĄCĄ SKAŁĄ
Gdybyś miał/miała określić obejrzany spektakl jednym
słowem, to co to za słowo by było?
Zapiszcie każde ze słów na tablicy lub w innym
widocznym miejscu.
Czy te słowa zestawione ze sobą w jednym miejscu,
układają się w spójny opis?
Jeśli nie, to dlaczego?

PUBLIKACJA POWSTAŁA W RAMACH

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE

PROJEKTU „CYFROWE FORUM

MATERIAŁÓW:

TEATRALNE.PL – POLSKO-NIEMIECKIE

TOMASZ KACZOROWSKI, MIKOŁAJ BAŃDO

INTERNETOWE WARSZTATY TEATRALNE”

REDAKCJA: ANNA ROGOZIŃSKA-NOWAK
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TŁUMACZENIE: ALICJA BRZEZIŃSKA
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

LEHRMATERIAL

DIGITALES
THEATERFORUM.PL

DIGITALES
THEATERFORUM.PL
DIE KONTEXTBEZOGEN
BILDUNGSMATERIALIEN FÜR SCHÜLER,
LEHRERINNEN UND LEHRER ZU DEN
THEATERSTÜCKEN VON TEATR
WSPÓŁCZESNY IN SZCZECIN:
„DIE BESSEREN WÄLDER”
VON MARTIN BALTSCHEIT UNTER DER
REGIE VON TOMASZ KACZOROWSKI
UND „PICKNICK AM VALENTINSTAG”
VON JOAN LINDSAY NACH EINEM
DREHBUCH VON MARCIN MIĘTUS UNTER
DER REGIE VON MIRA MAŃKA
Die vorliegende Publikation wurde im Rahmen des Projekts „Digitales
Theaterforum.pl – deutsch-polnische Onlinetheaterworkshops”
erstellt, das durch die Europäische Union aus den Mitteln des Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Staatshaushalt
(Fonds für Kleine Projekte im Rahmen des Programms INTERREG VA
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion
Pomerania) kofinanziert wird.

ANSTELLE
EINER EINLEITUNG
Die vorliegende Publikation wurde im Rahmen des Projekts
„Digitales Theaterforum.pl – deutsch-polnische
Onlinetheaterworkshops” vorbereitet. Durch diese internationale
Zusammenarbeit wurde eine günstige Gelegenheit für ein
grenzüberschreitendes Treffen polnischer und deutscher Jugendlicher
im Rahmen der Onlineworkshops mit den Autoren des Theaterstücks
„Die besseren Wälder” geschaffen.

WIR STELLEN IHNEN EIN PAKET MIT
PÄDAGOGISCHEN MATERIALIEN ZUR
VERFÜGUNG, DAS – UNSERER MEINUNG
NACH – ALS ZUSÄTZLICHER ANLASS
ZU WEITEREN DISKUSSIONEN UND ZUR
KREATIVEN ARBEIT MIT JUNGEN
MENSCHEN RUND UM DIE ANGESCHAUTEN
THEATERSTÜCKE VON TEATR
WSPÓŁCZESNY IN SZCZECIN DIENEN KANN.

Als Autoren eines der Theaterstücke wollen wir einen Wegweiser
in Form von Fragen, Workshop-Übungen, Schauspielaufgaben
hinterlassen, damit die Anwesenheit im Theater nicht mit dem
Anschauen des Theaterstücks – und dem Applaus – endet.
Wir möchten, dass die in der uns umgebenden Realität vorhandenen
Themen durch ein kreatives, generationenübergreifendes Gespräch
– der jungen Menschen, die das Theaterstück anschauen, mit uns,
den Autoren von „Den besseren Wäldern”, und mit Lehrerinnen,
Pädagogen, Betreuern und Trainern für soziale Kompetenzen – betont
werden.
Ein wichtiges Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es,
Hilfsmittel für spannende Diskussionen über Charaktere und
Situationen, mit denen die Figuren in den Theaterstücken konfrontiert
werden, anzubieten. Vor allem aber wollen wir die Beziehung
junger Erwachsener zu kulturellen Texten wiederherstellen, deren
lebendiges und emotionales Erleben durch den monatelangen
Lockdown und die Pandemie-Restriktionen eingeschränkt wurde.
Wir haben dieses Paket sowohl für Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler sowie auch zum eigenen Gebrauch –
im Familienkreis oder bei gesellschaftlichen Anlässen – vorbereitet.
Es liegt uns viel daran, dass die von uns bearbeiteten kreativen
Übungen dem starren Rahmen der Unterrichtspläne entkommen und
doch zu Unterrichtsplänen werden können, wenn die Lehrerinnen und
Lehrer diese in ihrem Unterricht einsetzen wollen.
Wir hoffen, dass das von uns vorgeschlagene Bildungsprogramm als
Anlass zu gemeinsamen Spielen und engen Begegnungen dienen
wird.
Wir wünschen Ihnen eine kreative Zeit!
Wir sehen uns in Teatr Współczesny in Szczecin!

AM ANFANG EURES KREATIVEN
ABENTEUERS LADEN WIR EUCH EIN, EURE
FANTASIE ANZUREGEN SOWIE SICH ÜBER

TEIL I
AUFGABEN
IN GRUPPEN /
PAAREN /
IM PLENUM

ERKENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN
IM FREUNDES- UND BEKANNTENKREIS
AUSZUTAUSCHEN. DIE FOLGENDEN
ÜBUNGEN SOLLEN EINE UNTERSTÜTZUNG
DABEI SEIN, DIE FORMULIERUNG VON
GEDANKEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
IM PLENUM ZU VERBESSERN.

STELL DIR VOR, DASS...
DIE BESSEREN WÄLDE
DIE BESSEREN WÄLDER

Stell dir vor, dass sich dein Gepäck nach ein paar Wandertagen
als zu schwer erweist, um ihn weiter zu tragen.

Stell dir vor, dass du auf der Grenze zwischen zwei Ländern
stehst.

Stell dir vor, dass du die schwersten Gegenstände loswerden
musst.

Stell dir vor, dass alles auf beiden Seiten der Grenze –
zumindest auf den ersten Blick – identisch aussieht.

Stell dir vor, dass du noch einen langen Weg vor dir hast.

Stell dir vor, dass du von Kind auf gehört hast, dass eines der
Länder Die Besseren Wälder ist.
Beschreibe, auf welcher Grundlage du dich für eines dieser
Länder entscheidest – beschreibe deine Intuitionen, Eindrücke
und Gefühle.

DIE BESSEREN WÄLDER
Stell dir vor, dass du zwei Minuten für die Evakuierung hast.
Stell dir vor, dass du nur das Nötigste mitnehmen kannst.
Stell dir vor, dass du die Sachen nur in einen kleinen
Schulrucksack packen kannst.
Was nimmst du mit und warum?
Beschreibe diese Gegenstände: ihre Formen, ihre Farben, ihre
Geschichte und ihren Zweck.
Beschreibe Gefühle, die du empfindest,
wenn du dir diese Situation vorstellst.

Beschreibe genau, welche Gegenstände du aus deinem
Rucksack herausnimmst, welche nicht und warum gerade diese
in deinem Rucksack bleiben müssen.
Beschreibe Gefühle, die dich bei dieser Aufgabe begleitet
haben.

DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Stell dir vor, dass du in diesem Augenblick an einen beliebigen
Ort der Erde gelangen könntest.
Stell dir vor, dass du – wenn du diese Entscheidung getroffen
hast – nie mehr dorthin zurückkehren kannst,
wo du dich derzeit befindest.
Stell dir vor, dass du bereits dort bist.
Was empfindest du, wenn du dort bist?
Beschreibe, was für ein Ort es ist, ohne seinen genauen
Standort und ohne seinen Namen noch zu nennen.
Beschreibe, was du siehst, wenn du dort bist.
Beschreibe deine Gefühle im Moment, wenn du dir diese
Situation vorstellst.
Sag jetzt, um was für einen Ort es sich handelt.

STELL DIR VOR, DASS...
DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Stell dir vor, dass du in diesem Augenblick an einen
zufälligen Ort der Erde gelangen könntest.
Stell dir vor, dass es kein Zurück gibt, nachdem du diese
Entscheidung getroffen hast. Vergiss nicht, dass du
nicht weißt, um was für einen Ort es sich handelt.
Würdest du das Risiko eingehen?
Wenn ja, antworte warum.
Wenn nicht, erzähle, wovor du Angst hast.
Beschreibe, welche Gefühle du empfindest, wenn du dir
diese Situation vorstellst.
DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Stell dir vor, dass du eine Person, die dir am
nächsten steht, zu einem Ort bringen kannst, der der
interessanteste Ort in deiner Umgebung ist und der ein
Geheimnis birgt.
Beschreibe diesen Ort, ohne seinen Namen zu verraten.
Was befindet sich dort?
Warum würdest du gerade zu diesem Ort eine dir am
nächsten stehende Person hinbringen?
Erzähle über die Geschichte dieses Ortes. Wenn du
seine Geschichte nicht kennst – stell dir vor, was sich an
diesem Ort alles ereignen könnte.
Beschreibe Gefühle, die dich bei dieser Aufgabe begleitet
haben.

DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Stell dir einen Ort vor, von dem alle sagen, dass man ihn
nicht aufsuchen soll.
Stell dir vor, warum sie so etwas sagen.
Stell dir vor, wer die Person, die so etwas sagt, sein
könnte.
Stell dir die Gefühle der Person, die darüber spricht, vor.
Beschreibe die Person, die so etwas sagt.

DIE BESSEREN WÄLDER
Stell dir vor, dass du ein Schaf oder ein Wolf wärest.
Du hast einen Freund/eine Freundin auf der Anderen
Seite des Zauns.
Schreib eine Nachricht an ihn/sie.
Beschreibe, wie dein Tag normalerweise abläuft, was
dir daran gefällt und was dir bei deinem Freund/deiner
Freundin auf der Anderen Seite des Zauns besser
erscheint.
Stell dir vor, was er/sie dir zurückschreiben könnte.

IM ZWEITEN TEIL SCHLAGEN WIR EUCH
DIE ROLLE EINER SCHAUSPIELERIN ODER
EINES SCHAUSPIELERS VOR. DURCH
DIE VORGESCHLAGENEN AUFGABEN
LERNST DU, THEMEN AUS DEM
THEATERSTÜCK KREATIV ZU BEARBEITEN
UND HAST DIE MÖGLICHKEIT,

TEIL II

INSPIRIERENDE GRUPPENARBEIT ZU
ERLEBEN.

SCHAUSPIELAUFGABEN
AUFGABEN
IN GRUPPEN /
PAAREN /
IM PLENUM

HINWEISE:
Alle Teilnehmer – auch Lehrerinnen und Lehrer – sind dazu
eingeladen, nach gleichen Regeln an den Übungen teilzunehmen.
Man braucht viel Platz, um bequem arbeiten zu können. Wenn
der Unterricht in Klassenräumen stattfindet, empfehlen wir, die
Tische an die Wände zu schieben.

SPIEGEL UND HERDE
DIE BESSEREN WÄLDER

DIE BESSEREN WÄLDER

Bilden Sie Paare. Stellen Sie sich einander gegenüber:

Bildet Gruppen von 3-5 Personen.

Eine Person soll darstellen, wie sich ein Wolf bewegt.
Die gegenüberstehende Person muss diese
Bewegungen spiegelbildlich nachahmen.

Jede Gruppe hat die Aufgabe, eine Herde einer
der Tierarten darzustellen und dabei deren
Fortbewegungsart, soziale Funktionsweise, Rolle in der
Herde und Merkmale zu schildern:

Tauscht jetzt die Rollen – nun stellt die andere Person die
Bewegungen eines Wolfes dar und die erste Person ahmt
sie nach.
Besprecht eure Vorschläge zur Darstellung der
Bewegungsart eines Wolfes: welche passen gut und
warum, und welche nicht?
Jetzt soll eine Person darstellen, wie sich ein Schaf
bewegt. Die gegenüberstehende Person muss
diese Bewegungen spiegelbildlich nachahmen.
Tauscht jetz die Rollen – nun stellt die andere Person die
Bewegungen eines Schafes dar und die erste Person ahmt
sie nach.
Besprecht eure Vorschläge zur Darstellung der
Bewegungsart eines Schafes: welche passen gut und
warum, und welche nicht?
Eine Person ist jetzt ein Bär und soll darstellen, wie er
sich bewegt. Die gegenüberstehende Person
muss diese Bewegungen spiegelbildlich nachahmen.
Tauscht jetz die Rollen – nun stellt die andere Person die
Bewegungen eines Bären dar und die erste Person ahmt
sie nach.
Besprecht eure Vorschläge zur Darstellung der
Bewegungsart eines Bären: welche passen gut und
warum, und welche nicht?

- Wolfsrudel
- Schafherde
- Bärenfamilie
- Gänseschwarm
- Menschenansammlung
Bereitet kurze Szenen – nicht länger als 1 Minute – vor.
Berücksichtigt bei euren Darbietungen auch
solche Situationen wie:
- gemeinsames Essen
- gemeinsames Spielen
- gemeinsames Wandern langer Strecken
- gemeinsame Verteidigungsstrategie, wenn ihr von
anderen Raubtieren angegriffen werdet
- gemeinsame Erholung
Wenn das Spiel vorbei ist, tauscht euch über eure
Beobachtungen bezüglich der Art der Darstellung
der Herden aus. Bildete eine der Herden eine
zusammenhängende Gruppe?
Oder waren einige davon Ansammlungen von Individuen?
Welche und warum?
Beschreibt eure Gefühle, die ihr bei der Ausführung der
Aufgaben empfunden habt.

SPIEGEL UND HERDE
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Im Rahmen einer Einzelarbeit schreib einen kurzen Monolog der
Person, die am nächsten Tag zum Hanging Rock fährt.
Es soll ein festlicher Tag sein.
Beschreibe, was diese Person von dieser Reise erwartet.
Gib den von dir geschriebenen Monolog an eine andere Person in
der Gruppe weiter.
Diejenige Person, die den geschriebenen Monolog erhalten hat,
soll ihn im Plenum lesen – allerdings unter der Voraussetzung,
dass dies heimlich, ja sogar konspirativ geschieht, so dass
niemand außer euch davon erfahren kann.
Gib den Monolog an die nächste Person weiter – diese Person
soll ihn lesen, wobei sie davon ausgehen soll, dass sie ihn trotz
der Notwendigkeit der Geheimhaltung absichtlich so liest, dass
jeder, der den Inhalt nicht kennen sollte, davon hört.
Gib den Monolog an die nächste Person weiter. Diesmal lass
das Blatt mit dem Monolog – nach dem Lesen jedes einzelnen
Satzes – von Hand zu Hand wandern. Es sollte so aussehen,
als ob die Personen eine dringende Nachricht über wichtige
Angelegenheiten austauschen würden.
Beschreibe Gefühle, die euch bei dieser Aufgabe begleitet
haben.

IM DRITTEN TEIL LADEN WIR EUCH EIN,
MIT RAUM ZU ARBEITEN.
DIE VORGESCHLAGENEN ÜBUNGEN
VERBESSERN EURE FÄHIGKEITEN,
DIE THEMEN DER THEATERSTÜCKE
SELBST ZU INTERPRETIEREN, SOWIE SIND
EINE EINLADUNG DAZU, KREATIV IN EINER

TEIL III

GRUPPE ZU ARBEITEN.

AUFGABEN MIT RAUM
AUFGABEN
IN GRUPPEN /
PAAREN /
IM PLENUM

HINWEIS:
Man braucht viel Platz, um bequem arbeiten zu können.
Wenn der Unterricht in Klassenräumen stattfindet, empfehlen
wir, die Tische an die Wände zu schieben.

STANDBILDER
DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG

DIE BESSEREN WÄLDER
UND PICKNICK AM VALENTINSTAG

Bereitet individuell STANDBILDER (d.h. Situationen als
einzelne eingefrorene Bilder) zu folgenden
Schlagwörtern vor:

Bildet Gruppen von 5-6 Personen und stellt folgende
STANDBILDER in einem Bild dar:

- Andersartigkeit
- Aufregung
- Aggression
- Angst
- Liebe
- Hass
- Freundschaft

- Liebe und Flüchtlinge
- Angst und Hass
- Aufregung und Armee
- Hass und Rebellen/Rebellinnen
- Lehrer/Lehrerinnen und Entdecker/Entdeckerinnen

Stellt eure STANDBILDER im Plenum dar. Sprecht über
eure Beobachtungen. Habt ihr die Themen der
von anderen Personen vorbereiteten STANDBILDER
erraten?

Änderte sich die Art und Weise der Darstellung
der Themen, nachdem diese zusammengestellt
wurden? Wenn ja, warum?

DIE BESSEREN WÄLDER
UND PICKNICK AM VALENTINSTAG
Bildet Dreiergruppen und stellt als STANDBILDER
folgende Themen dar:
- Entdecker/Entdeckerinnen
- Rebellen/Rebellinnen
- Flüchtlinge
- Touristen/Touristinnen
- Armee
- Lehrer/Lehrerinnen
Stellt eure STANDBILDER den anderen Gruppen dar.
Sprecht über eure Beobachtungen.
Konntet ihr erraten, was die STANDBILDER der anderen
Gruppen bedeuten?

Stellt eure STANDBILDER allen dar.

Sprecht über eure Beobachtungen.

IM LETZTEN TEIL LADEN WIR EUCH EIN,
ZU KREIEREN UND ZU DISKUTIEREN,
D. H. EIN ECHTES BRAINSTORMING
DURCHZUFÜHREN. DURCH DIE
VORGESCHLAGENEN AUFGABEN LERNST
DU, THEMEN AUS DEM THEATERSTÜCK
KREATIV ZU BEARBEITEN UND HAST
DIE MÖGLICHKEIT, INSPIRIERENDE

TEIL IV

GRUPPENARBEIT ZU ERLEBEN.

ZUSÄTZLICHE AUFGABEN
AUFGABEN
IN GRUPPEN /
PAAREN /
IM PLENUM

HINWEISE:
Wir empfehlen, in Gruppen von 3 bis 5 Personen zu arbeiten.
Wir empfehlen, Eure Arbeit mit Hintergrundmusik zu
untermalen.

ZUSÄTZLICHE
AUFGABEN
DIE BESSEREN WÄLDER
Wenn Ferdinand, Gans und Bär beschließen würden, ihre
eigenen „Besseren Wälder” zu schaffen, welche Regeln
könnten sie dafür festlegen?

DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Diskutiert im Plenum über das angeschaute
Theaterstück.

Wäre dort auch Platz für Schafe und Wölfe?

Welche Eindrücke und Beobachtungen habt ihr?

Legt 5 Regeln fest und bewertet, welche Chancen und
Gefahren dort bestehen könnten.

Sind euch Situationen aus eurer Umgebung bei den
Theaterstücken aufgefallen?
Wenn ja, welche?

Bräuchte man einen Hirten oder eine Person, die für
die Ordnung sorgen soll?

DIE BESSEREN WÄLDER
Bildet 3 Gruppen, die die Welt der Schafe, der Wölfe
sowie der Gans und des Bären darstellen.
Schreibt Regeln oder Werte auf, die für sie wichtig sind,
und stellt diese dann den anderen Gruppen dar.
Findet gemeinsame und gegensätzliche Regeln.
Wählt jeweils eine Regel aus, die – eurer Meinung nach –
für die anderen Gruppen nützlich sein könnte.

DIE BESSEREN WÄLDER /
PICKNICK AM VALENTINSTAG
Wenn du das angeschaute Theaterstück mit einem Wort
beschreiben müsstest, welches Wort wäre das?
Schreibt jedes Wort an die Tafel oder an eine andere gut
sichtbare Stelle.
Bilden diese nebeneinander gestellten Wörter
eine zusammenhängende Beschreibung?
Wenn nicht, warum nicht?
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