TASQUES PER FER A CASA
Improshow en família

Tasca

Es tracta de fer representacions amb
mímica i onomatopeies,
improvisant
situacions inventades; per exemple:
“Uns alienígenes aterren en un parc de
la ciutat”, “M’ha tocat la loteria”,
“El laboratori del Dr. Pirat”...

Què necessito
★ Heu de preparar diferents targetes
amb situacions que es puguin
representar fent mímica i, si cal,
amb onomatopeies.
★ Pots demanar a la teva família que
també s’inventin algunes situacions,
com per exemple representar diferents
animals: cavall, vaca, formiga…;
diferents estats d'ànim: content,
enfadat, cansat, espantat…; diferents
esports: bàsquet, hoquei, petanca…;
altres persones de la família,
personatges famosos…
★ Si vols pots preparar el lloc on
jugareu com si fos un escenari de
teatre.
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He compartit la idea amb la meva
família i m’asseguro que han entès bé
l’activitat.
He pensat algunes situacions que es
puguin representar de manera
improvisada, he convidat a la meva
família a participar també en la
preparació de les targetes-situació.
He buscat un lloc adequat per poder
fer les improvisacions i l’he
ambientat com si fos un escenari de
teatre.
He rebut al públic, he presentat
l’espectacle i els actors i les
actrius.
He acomiadat el públic agraint-li
l’assistència.
He repetit el joc amb propostes més
difícils de realitzar.

Com ho compartiré
•
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Proposa als teus familiars una
estona per assistir a les
representacions.
Els membres que no hi participen,
fan de públic.

Puc consultar
•
•

Creaduca-Fem mímica
Targetes per fer mímica amb animals
(creantieducant.blogspot.com)

Imatges by flaticon

Comença el primer actor (jugador)
triant una de les targetes. Quina
situació li ha tocat representar? Si
ho pot fer individualment, improvisa
la situació ajudant-se dels gestos i
les onomatopeies. Si necessita més
actors mims, demana a altres membres
de la família (tants com personatges
necessiti) que l’ajudin i els
comparteix el que posa a la targeta.
Heu d’arribar a l’acord que tothom
qui vulgui participar ha de
representar la situació que li
toqui: són improvisacions, i no cal
preparar res prèviament.
L’activitat es pot repetir diverses
vegades canviant sempre la persona
que tria la targeta.
Quan ja s’han representat totes les
situacions, s’han de fer targetes
noves.
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