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THEATRE 

Activités Extra-scolaires (AES)



1ère version :
Découvrir les bases du jeu théâtral dans un esprit ludique.
Cette activité s’adresse aux élèves de CE2, CM1 et CM2 et vise à faire découvrir 
les notions de base du théâtre à travers des jeux et des exercices ludiques. 
L’accent est mis sur les notions d’intégration à un groupe et d’ouverture à 
l’autre : prendre la parole devant les autres, se faire comprendre et savoir 
écouter, prendre con�ance en soi. Elle sera l’occasion d’une introduction au 
texte de théâtre, aux notions d’espace scénique et au jeu d’acteur. A travers 
des jeux d’improvisation et le travail sur de courts textes, ces ateliers viendront 
favoriser l’expression orale en français, la mémoire et l’expression corporelle. 
Ils pourront donner lieu à une présentation en public à la �n de l’année 
scolaire. Avec toujours en maître mot : s’amuser !
2ème proposition pour transmission aux parents :
Tu aimes inventer des histoires ? Tu t’es déjà imaginé dans la peau d’une autre 
personne ? Alors tu devrais faire l'activité théâtre du mercredi après-midi ! Ce 
qu’on va faire dans cet atelier théâtre : jouer ! Inventer des personnages, jouer 
des textes à deux ou à plusieurs, faire des petits jeux d’improvisation et des 
jeux de voix, découvrir ensemble c’est quoi jouer au théâtre, et même à la �n 
de l’année jouer devant un public. Pourquoi c’est génial : parce qu'il n’y a 
besoin de rien pour faire du théâtre, simplement d’avoir envie et de le 
partager avec les autres. Parce que ça aide à développer la con�ance en soi, la 
mémoire, l’expression orale... plein de choses sérieuses mais qu’on peut 
apprendre en s’amusant. 
Viens faire partie de la troupe !

1st version:
Discover the basics of theatrical play in a playful spirit.
This activity is aimed at CE2, CM1 and CM2 students and aims to 
introduce students to the basics of theater through games and fun 
exercises. The emphasis is on the notions of integration into a group and 
openness to the other: speaking in front of others, making oneself 
understood and knowing how to listen, building self-con�dence. It will 
be the occasion for an introduction to the text of the theater, to the 
notions of scenic space and to acting. Through improvisation games and 
working on short texts, these workshops will promote oral expression in 
French, memory and bodily expression. They may give rise to a public 
presentation at the end of the school year. Always with the key word: 
have fun!
2nd proposal for transmission to parents:
Do you like to make up stories? Have you ever imagined yourself as 
another person? So you should do the theater activity on Wednesday 
afternoon! What we're going to do in this theater workshop: play! To 
invent characters, to play texts in pairs or in groups, to play improvisation 
games and voice games, to discover together what to play in the theater, 
and even at the end of the year to play in front of an audience. Why it's 
great: Because you don't need anything to do theater, you just want to 
want it and share it with others. Because it helps develop self-con�dence, 
memory, oral expression ... lots of serious things that can be learned 
while having fun.
Come be part of the troop!

รุ่นที่ 1:
ค้นพบพื้นฐานของการแสดงละครด้วยจิตวิญญาณที่ขี้เล่น
กิจกรรมนี้มุ่งเป้าไปที่นักเรียน CE2, CM1 และ CM2 และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของโรงละครผ่านเกมและแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน 
เน้นที่แนวคิดของการบูรณาการเป็นกลุ่มและการเปิดกว้างต่ออีกฝ่ายหนึ่ง: การ
พูดต่อหน้าผู้อื่น ทำให้ตนเองเข้าใจและรู้วิธีฟัง สร้างความมั่นใจในตนเอง มัน
จะเป็นโอกาสสำหรับการแนะนำเนื้อหาของโรงละคร แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ที่
สวยงามและการแสดง ผ่านเกมด้นสดและทำงานเกี่ยวกับข้อความสั้น เวิร์กช็อป
เหล่านี้จะส่งเสริมการแสดงออกด้วยวาจาในภาษาฝรั่งเศส ความจำ และการ
แสดงออกทางร่างกาย พวกเขาอาจก่อให้เกิดการนำเสนอต่อสาธารณะเมื่อสิ้น
สุดปีการศึกษา กับคำสำคัญเสมอ : สนุก!
ข้อเสนอที่ 2 สำหรับการส่งต่อไปยังผู้ปกครอง:
คุณชอบที่จะสร้างเรื่องราวหรือไม่? คุณเคยจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนอื่นหรือ
ไม่? ดังนั้นคุณควรทำกิจกรรมโรงละครในบ่ายวันพุธ! สิ่งที่เราจะทำในเวิร์กช็อป
โรงละครนี้: เล่น! เพื่อประดิษฐ์ตัวละคร เล่นข้อความเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม เล่นเกม
ด้นสดและเกมเสียง ค้นพบสิ่งที่จะเล่นในโรงละครด้วยกัน หรือแม้แต่ตอนสิ้นปี
เพื่อเล่นต่อหน้าผู้ชม ทำไมมันถึงดีมาก: เพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรในโรง
ละคร คุณแค่ต้องการและแชร์กับผู้อื่น เพราะช่วยพัฒนาความมั่นใจในตนเอง 
ความจำ การแสดงออกทางวาจา ... เรื่องที่จริงจังมากมายที่สามารถเรียนรู้ได้
ในขณะที่สนุกสนาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ!
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