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tytuł Mędrcy z Chełma 

Warsztat  powstał  na  podstawie  pomysłów  uczestników  letnich
warsztatów cieniowych.

grupa docelowa
przedszkolaki Klasy 1-3 SP Klasy 4-6 SP rodziny

krótki opis scenariusza

Inspiracją  do  pracy  jest  opowiadanie  „Mędrcy  z  Chełma  i  głupi  karp”  z  tomu
„Opowiadania  dla  dzieci”  Izaaka  Singera.  Zadaniem  uczestników  będzie
przygotowanie inscenizacji opowiadania w technice teatru cieni.

metody pracy

Opowiadanie, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne

cele / efekty / 

Zadaniem  warsztatów  jest  przybliżenie  dzieciom  twórczości,  a  przede  wszystkim
poczucia humoru Izaaka Singera.

czas trwania 90 minut

PRZYGOTOWANIE Przygotuj  rysunki  przedstawiające  Żydów  lubelskich  oraz
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ZAJĘĆ fragmenty  muzyki  klezmerskiej.  Zrób  adaptację  sceniczną
opowiadania.

środki dydaktyczne Bristol,  nożyczki,  taśma  klejąca  (dwustronna,  papierowa),
patyczki szaszłykowe, ekran cieniowy i lampka.
Zajęcia wymagają wyciemnionej przestrzeni.

przebieg działania z opisem

1. Przeczytaj  lub  opowiedz  dzieciom  opowiadanie  „Mędrcy  z  Chełma  i  głupi
karp”.

2. Porozmawiajcie o postaciach – jakie są, jak mogą wyglądać, jak mówią.
3. Podziel zadania – w opowiadaniu jest sześciu Mędrców i karp. Jeśli pracujesz

z  większą  grupą  dzieci,  wówczas  możesz  dodać  kolejnych  bohaterów (na
przykład żonę Gronama, czy nawet wszystkie żony Mędrców), kilkoro dzieci
przyporządkować  do  jednego  bohatera  –  każdą  scenę  będzie  grała  inna
osoba lub spektakl zrealizować na kilku ekranach.
Poproś dzieci, żeby najpierw narysowały swoich bohaterów. Ustalcie wielkość
lalek (jeśli korzystacie z małego ekranu, lalki mogą mieć ok 15 cm.). Zwróć
dzieciom  uwagę,  że  w  teatrze  cieni  nic,  co  jest  narysowane,  nie  będzie
widoczne. Lepiej projektować bohaterów z profilu,  elementy ubrania można
wyeksponować poprzez wycięcie ażuru.
Wytnijcie  lalki  z  brystolu,  przyczepcie  do  patyczków szaszłykowych  taśmą
dwustronną, dodatkowo zalepioną taśmą papierową.

4. Poproś wszystkich bohaterów, żeby pokazali się na ekranie. Zwróćcie uwagę,
żeby lalki nie nakładały się na siebie, żeby każdy bohater znalazł dla siebie
miejsce. Poproś dzieci, żeby powiedziały coś jak Mędrcy. Wprowadź zasadę,
że jak jedna postać mówi, to inne się nie ruszają.

5. Zastanówcie się jak można pokazać wodę i pływającego w  niej karpia (może
to być niebieska folia albo latarka przyłożona do butelki z wodą).

6. Ustalcie  kolejność  scen,  np.  1.  Karp  pływa  w  wodzie;  2.  Połyka  haczyk  i
zostaje  wyciągnięty  na  brzeg;  3  wszyscy  Mędrcy  niosą  go  na  rękach  do
wioski.  Przekrzykują  się  ze  szczęścia;  4.  Scena  w  domu  Gronama,  karp
uderza  Mędrca;  5.  Obrady  mędrców;  6.  Wrzucenie  karpia  do  wody;  7.
Informacja w gazecie.
W inscenizacji może występować narrator, albo aktorzy mogą improwizować
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swoje kwestie.
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	Warsztat powstał na podstawie pomysłów uczestników letnich warsztatów cieniowych.

