
SCENARIUSZ WARSZTATU
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tytuł Cienie dawnego świata

�
Warsztat na podstawie widowiska cieniowego, przygotowany 
przez grupę Próg Junior. Scenariusz uzupełniony będzie 
zdjęciami cieniowych obrazów.

grupa docelowa
przedszkolaki

Klasy 1-3
SP

Klasy 4-6
SP

rodziny

krótki opis scenariusza

Warsztat inspirowany jest widowiskiem cieniowym, w którym Teatr Próg Junior 
pokazuje dawny, żydowski świat. Zadaniem dzieci jest wymyślenie koncepcji ułożenia
własnych ciał w taki sposób, by z ich cieni powstały symbole żydowskie i elementy z 
tamtego kulturowego świata – gwiazdy Dawida, menory, synagogi, targu.

metody pracy

Warsztat teatralny - cieniowy

cele / efekty / 

Głównym zadaniem warsztatów jest przybliżenie dzieciom kultury żydowskiej.

czas trwania 45 minut
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PRZYGOTOWANIE 
ZAJĘĆ

środki dydaktyczne Duży ekran cieniowy oraz reflektor, albumy z ikonografią 
poświęconą kulturze żydowskiej, muzyka żydowska.

przebieg działania z opisem

1. Zapytaj dzieci, jakie mają skojarzenia ze słowem CIEŃ, wypiszcie je na tablicy.
2. Jeśli takie skojarzenie padło, to je wykorzystaj, a jeśli nie , to podpowiedz – 

teatr cieni. Zapytaj dzieci, jakie historie – według nich najlepiej opowiadać w 
cieniach. Takie, które się wydarzą, czy te z przeszłości? O codzienności, czy 
wyobrażeniach, marzeniach, odległych światach? I dlaczego?

3. Zaproponuj dzieciom zabawę w odkrywanie dawnego, żydowskiego świata 
poprzez obraz i historie. Przejrzyjcie albumy i wybierzcie kilka przedmiotów do
pokazania w cieniach. Wytłumacz dzieciom, co to za przedmioty lub miejsca, 
opowiedz do czego służyły i czym były. W załączniku znajdziesz podpowiedzi, 
jak niektóre obrazki możesz uzyskać.

4. Zwróć dzieciom uwagę na podstawowe właściwości pracy z cieniem – cień 
osób stojących przy ekranie jest mniejszy, niż osób stojących przy lampie. 
Wszystkie napisy wyświetlane są odwrotnie.

5. Spróbujcie ułożyć z ciał wybrane kształty. Zacznijcie od najłatwiejszych – 
gwiazdy Dawida i menory. Poproś dzieci, które w danym momencie nie biorą 
udziału w ćwiczeniu, żeby pomagały kolegom i koleżankom się ustawić. 

6. Spróbujcie zdynamizować zmiany, tak aby kształty się rozpadały i budowały w
rytm muzyki. To bardzo trudne i w tym czasie właściwie niemożliwie do 
precyzyjnego wykonania. Proponujemy to zadanie, bo zazwyczaj daje 
dzieciom dużo radości. Precyzja nie jest najważniejsza w tej zabawie.

7. Podsumowanie.
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