
Warsztaty dla uczniów świetlicy  

ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Słupcy 

 

 

W ramach realizacji działań związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy, dnia 28.05.2018 r. zaprosiła uczniów świetlicy ze Szkoły 

Podstawowej im. KEN w Słupcy  na warsztaty z magicznym teatrem obrazkowym Kamishibai, 

zatytułowane „Dobrze jest mieć przyjaciela”. Kamishibai, to papierowy teatrzyk, który przywędrował 

do nas z dalekiej Japonii. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji, 

wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej 

częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu. Kamishibai to teatr obrazkowy, dosłownie: 

papierowy teatr. Można go porównać do wędrownego teatru marionetkowego, w którym miejsce lalek 

zajmują obrazy.  

Pani Anna Chudzińska na początku opowiedziała uczniom o teatrzyku Kamishibai. Następnie 

przeczytała opowiadanie „Rower Walentynki” i odbyła się rozmowa na temat przeczytanego tekstu. 

Poruszone zostały aktualne tematy, wskazujące na przyjaźń, koleżeństwo i wzajemną empatię. 

Uczniowie uświadomili sobie, jak wartościową osobą jest przyjaciel. Dzieci aktywnie uczestniczyły  

w zajęciach, licząc razem z paniami, kolejnych pasażerów, których Walentynka zabierała na swój 

rower. Potem pani Anna Nowak przeprowadziła z uczniami zabawę „Nić przyjaźni”. Dzieci siedząc  

w kole, miały za zadanie rzucać do siebie kłębek wełny, mówiąc przy tym coś miłego osobie łapiącej 

wełnę. Okazało się to trudnym zadaniem, bowiem uczniowie na co dzień nie są skłonni do pochwał  

i komplementów względem siebie. Następnie uczniowie wysłuchali opowiadania „Trzeba będzie”. 

Porusza ono tematykę wojny, głodu, nierówności społecznych, zanieczyszczenia środowiska, czyli 

aktualne problemy współczesnego świata. Wszystkie kwestie o trudnej tematyce, opisane są oczami 

dziecka.  

Uczniowie stworzyli swój własny teatrzyk Kamishibai. Wylosowali kartki z fragmentami 

tekstu „Lenka i magiczne drzewo” autorstwa Ireny Landau. Do wybranego tekstu uczestnicy spotkania 

wykonali prace plastyczne. Uczniom bardzo spodobał się ich własny teatrzyk, okazało się, że do jego 

stworzenia wystarczą dobre chęci i wyobraźnia.  

Ostatnim punktem spotkania było zaprezentowanie wykonanych prac. 

            

           
 

Uczniowie wykonuja pracę plastyczną 

 

 

Oprac. i fot. Anna Nowak 


