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ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο

-παραστάσεις, εργαστήρια, επιµορφωτικά σεµινάρια, παιχνίδι-

Το « ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο » σας προτείνει 16 διαφορετικά εργαστήρια
κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας και παιχνιδιών για παιδιά όλων των
ηλικιών .
Η ομάδα μας με πολύ μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα
πραγματοποιεί εργαστήρια με πολλές θεματικές και είδη κούκλας
προσαρμοσμένα στις δεξιότητες των ομάδων.

Για να ζήσετε μια ΟΥΠΣ! εμπειρία επικοινωνήστε μαζί μας
στα 6932337032 και 2111825913 και στο email info@oupspuppetry.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γουναρίδη Αγγελική

1.”Ο Κλίπ το τρομερό μανταλάκι” εργαστήριο
κατασκευής κούκλας για μικρά παιδιά
Τέλος οι χαμένες οι κάλτσες ! Τα ρούχα μας είναι ασφαλή
με τον Κλίπ το τρομερό μανταλάκι που φυλάει την
μπουγάδα!
Τα "τρομερά μανταλάκια" ξέρουν να τραγουδάνε δυνατά
,να δαγκώνουν και να μασουλάνε!
Στο εργαστήριο τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό τους
"τρομερό μανταλάκι" και θα το πάρουν μαζί τους για να
φτιάξουν ιστορίες με ριγέ κάλτσες και πουά φουλάρια!
2. εργαστήριο κατασκευής κούκλας για πιο μεγάλα
παιδιά
"Πολύχρωμα πουλιά με παράξενες φωνές"
Πουλιά παρδαλά με πούπουλα τρελά έτοιμα να
τσιμπολογήσουν ότι βρεθεί μπροστά τους.
Πως μπορεί κανείς να φτιάξει έναν παπαγάλο ή έναν
γλάρο ή έναν τσαλαπετεινό με τσιμπιδάκια, πούπουλα και
μπαλάκια ?
Η απάντηση βρίσκετε στο εργαστήριο των ΟΥΠΣ! το
κουκλοθέατρο!
Μην το χάσετε !
Τα παιδιά στο εργαστήριο θα φτιάξουν παρδαλά πουλιά
και θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ξεχωριστές τους
φωνές.
3. εργαστήριο θεάτρου σκιών για παιδιά όλων των
ηλικιών
Φως εγώ σκιά εσύ έλα να παίξουμε μαζί !
Σε μια σπηλιά οι πρωτόγονοι πρόγονοί μας, που μόλις
έχουν ανακαλύψει την φωτιά, χαίρονται επιτέλους ψητό το
φαγητό τους!Ξαφνικά δυο άντρες της φυλής ξεκινάνε να
μαλώνουν για ένα κομμάτι κρέας και οι υπόλοιποι της
φυλής ξεσπούν σε γέλια βλέποντας τις θεόρατες σκιές
στον τοίχο να κουνιούνται!
Μπορεί αυτή την ιστορία να την φανταστήκαμε εμείς, αλλά
κάπως έτσι εμφανίζονται οι πρώτες σκιές!Ο ήλιος, το
φεγγάρι και η φωτιά είναι οι πρώτοι σκιοπαίχτες.
Ένα εργαστήριο σκιών για παιδιά που θα παίξουμε με τις
σκιές και θα φτιάξουμε φιγούρες!

www.oupspuppetry.gr

A

4. έχεις πόδια!
ένα εργαστήριο που τα παιδιά πατάνε πόδι!
Ένα τρελό εργαστήριο- παράσταση -talent show για
μικρούς και μεγάλους που έχουν έστω ένα πόδι .
Φέρτε τα πόδια σας (με τρίχες, με κυρσούς , με κάλους,
με τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι , σε αμαξίδιο ή όπως
αλλιώς θέλετε) και λάβετε μέρος σε ένα μουσικοχορευτικό
υπερθέαμα που θα κάνει το κοινό να πέσει στα πόδια
σας. Ένα εργαστήριο για παιδιά μέσα από το οποίο
μαθαίνουν ένα διασκεδαστικό τρόπο παράστασης και
αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα .

5.”Ξύλινα πλασματάκια!"
Πόσα πλάσματα κρυμμένα ζουν σ’ ένα κομμάτι ξύλο;
Κι’ ήσυχα εκεί κοιμούνται περιμένουν ένα φίλο.
Ένα εργαστήριο για μικρά παιδιά, όπου το καθένα θα
δημιουργήσει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα και θα
ανακαλύψει την ξεχωριστή του ιστορία.

6.”Παρδαλά πουλιά πετούν μαζί μας… “ για παιδιά
δημοτικού
Μια φορά κι ένα καιρό μαζευτήκαν σε χορό, πιγκουίνοι
παπαγάλοι άλλοι μικροί κι άλλοι μεγάλοι.
Πούπουλα είχαν παρδαλά κι από ράμφη μακριά κοντά …
Ένα εργαστήριο για όλες τις τάξεις του δημοτικού που
διευρύνει τις μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών και
καλλιεργεί την λεπτή κινητικότητα της ηλικίας τους. Τα
παιδιά σε αυτό το εργαστήρι κατασκευάζουν μια ξύλινη
μαριονέτα και μαθαίνουν να την κινούν.
7.”Ποιός κρύβεται πίσω από το ξύλο;"
Πάντα ανέκφραστος κοιτάζεις, το βλέμμα ολούθε
τριγυρνάς και θαρρείς πως δε θα δούμε πάνω ή κάτω αν
κοιτάς …
Ένα εργαστήριο όπου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με
μια από τις κυρίαρχες φόρμες θεατρικής κούκλας στον
Ευρωπαικό χώρο, που έλκει την καταγωγή της από τις
παραδοσιακές κούκλες-μαρότες της Ιάβας. Μέσα από τη
σύνθεση ξύλινων στοιχείων θα πλάσουν κούκλες με
δυναμικό χαρακτήρα ιδιαίτερης δραματουργικής
έκφρασης και θα εισαχθούν στις βασικές αρχές
εμψύχωσης.
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8.”Τερατάκια μια σταλιά θα σε κάνουν μια μπουκιά”
για μικρά παιδιά
Μικρούλια πλάσματα με μάτια γουρλωτά!
Είναι βάτραχοι κροκόδειλοι ή έχουνε αυτιά?
Με χρώματα χορταίνουν και πίνουν μουσικές .
και στα μεγάλα κέφια δυο τούρτες πλουμιστές!
Στο εργαστήριο τα παιδιά θα κατασκευάσουν την δική
τους κούκλα τύπου muppet και θα παίξουν μαζί της!
9.”Χνουδωτά μπισκοτοφάγα τέρατα” για μεγαλύτερα
παιδιά
Αμαν! κούκλες χνουδωτές και χρωματιστές ξεπετάγοντε
από παντού !Θέλουν να να σας μάθουν να τρώτε
μπισκοτάκια!Προσοχή είναι σουπερ γλυκούλες!
Στο εργαστήριο τα παιδιά θα κατασκευάσουν την δική
τους κούκλα τύπου muppet και θα μάθουν να τρώνε
μπισκότα!!!

a. Εργαστήριο κατασκευής κούκλας.
Τα παιδιά θα κατασκευάσουν ένα μικρό ξωτικό για να
παίξουν τη δική τους
χριστουγεννιάτικη ιστορία και που αργότερα θα μπορούν
να κρεμάσουν στο
χριστουγεννιάτικο δέντρο τους.

b. Εργαστήριο πρωτότυπης χριστουγεννιάτικης
σφραγίδας.
Τα παιδιά θα φτιάξουν τη μονα-δική τους σφραγίδα που
θα πάρουν μαζί τους για
να σφραγίσουν το γράμμα τους για τον Άγιο Βασίλη και
για να διακοσμήσουν το χαρτί
περιτυλίγματος για τα δώρα τους.
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c. Εργαστήριο μπισκοτόσπιτου
Τι είναι η γιορτές χωρίς γλυκά? Στο εργαστήριο αυτό τα
παιδιά θα ασχοληθούν με δυο αγαπημένα τους
πράγματα! Τα γλυκά και τις κατασκευές , χτίζοντας μόνα
τα τους το μπισκοτοσπιτάκι που θα πάρουν μαζί τους!
Ένα εργαστήριο να γλύφεις τα δάχτυλα σου!

11.”Λαχανοκουκλομαγειρέματα" για παιδιά όλων των
ηλικιών (θεματική υγιεινή διατροφή)
Ένα βιωματικό εργαστήριο κατασκευής κούκλας από
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αναπόσπαστο κομμάτι της
παραδοσιακής μας διατροφής. Μέσα από την αφήγηση τα
παιδιά μαθαίνουν για το ταξίδι των σπόρων και πως
φτάνουν από το χωράφι και στο πιάτο μας! Η ομάδα των
παιδιών κατασκευάζει ευφάνταστες κούκλες που
ζωντανεύουν στα χέρια τους υπό την καθοδήγηση των
εμψυχωτών.

12. “τερατό-μπερδέματα” για μικρά παιδιά
Τέρατα μικρά που μπερδεύουν τα σχοινιά και
καταστρώνουν σχέδια τρομερά!. ποιος είπε ότι οι
μαριονέτες είναι τόσο δύσκολες και δεν μπορούν αν
παίξουν με αυτές τα μικρά παιδιά? ένα εργαστήριο με
μαριονέτες για μικρά παιδιά που μαθαίνουν την μαγική
δύναμη των νημάτων.

13. “μικροί ατρόμητοι πειρατές”
Όταν είσαι πειρατής δεν φοβάσαι μην βραχείς , μόνο τα
αστέρια ψηλά κοιτάς και την βάρκα σου οδηγάς. Ένα
εργαστήριο κατασκευής κούκλας τύπου μαρότας για
παιδιά με πειρατικές ανησυχίες!Το εργαστήριο μπορεί να
παρουσιαστεί και σε συνδιασμό με την παράσταση
“Ατρόμητοι Πειρατές”.
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14. “χάρτινο θέατρο” για μεγαλύτερα παιδιά
Το χάρτινο θέατρο (paper theater ή toy theater) είναι μια
μορφή κουκλοθεάτρου που άνθησε στην Αγγλία τον 19ο
αιώνα χαρίζοντας ατελείωτες ώρες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας σε μικρούς και μεγάλους.
Σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ραδιόφωνο κι η
τηλεόραση το χάρτινο θέατρο ήταν ο βασιλιάς της οικιακής
διασκέδασης, παίρνοντας τη θέση του στο κέντρο του
σαλονιού συγκέντρωνε την οικογένεια και τους φίλους για
να απολαύσουν γνωστά θεατρικά έργα.
Στις μέρες μας κουκλοπαίχτες, εικαστικοί και
κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν το χάρτινο θέατρο ως
μέσο αφήγησης των δικών τους ιστοριών.
Το χάρτινο θέατρο λοιπόν προτείνουμε για να
δημιουργήσουν και να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες
οι πρόσφυγες, ιστορίες της πατρίδας τους , παραδοσιακά
παραμύθια ή τα όνειρα τους που θα ζωντανέψουν στο
χαρτί και θα μοιραστούν με τους άλλους γύρω από τη
ζεστασιά της θεατρικής σκηνής.
15.”ΟΥΠΣ! κουνιέται”
Εργαστήριο animation (κινούμενης εικόνας) για
παιδιά 7-12 ετών
Πως θα πούμε μια ιστορία με εικόνες?
Τι δουλειά έχουν οι πλαστελίνες , η άμμος , τα χαρτιά , τα
χρώματα και όλα αυτά τα υλικά πάνω στο τραπέζι?Πόσα
κλικ κάνει η φωτογραφική μηχανή ?Πώς ράβουμε τις
εικόνες για να φτιάξουμε μια ταινία?
Τα παιδιά μέσα από το εργαστήριο μαθαίνουν να
αφηγούνται ιστορίες μέσα από την «μαγική» τεχνική της
κινούμενης εικόνας. Μέσα από την συνεργασία και με
βασικό εργαλείο την φαντασία τα παιδιά μαθαίνουν
πολλές διαφορετικές τεχνικές που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το δικό μας ταινιάκι.
Στο τέλος του εργαστηρίου θα γίνει προβολή των μικρού
μήκους ταινιών και οι δημιουργοί θα πάρουν μαζί τους τις
ταινίες τους
16. “εργαστήριο ξύλινων παιχνιδιών”
Το « ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο » σας προτείνει ένα
μοναδικό εργαστήριο ξύλινων παιχνιδιών. Τα παιδιά με την
βοήθεια έμπειρων εμψυχωτών - κατασκευαστών
μαθαίνουν για την ιστορία των παιχνιδιών,
παρακολουθούν επίδειξη εργαλείων και τέλος
κατασκευάζουν και βάφουν τα δικά τους ξύλινα παιχνίδια
που μετά θα πάρουν μαζί τους.
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