
 

 

 

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice, 

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych „Cztery zmysły, cztery żywioły”. 

Zajęcia odbędą się w dniach 16-28.08.2016 w Białym Kościele i zakończą się pokazem wyjątkowego 

widowiska przygotowanego przez dzieci pod okiem artystów. 

 

Kto może wziąć udział w zajęciach?, 

W zajęciach może wziąć udział każde dziecko od 7 do 13 roku życia, bez względu na indywidualne 

uzdolnienia i talenty. Podczas zajęć każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. 

 

Na czym dokładnie będą polegały zajęcia? 

Dzieci będą pracować w grupach: Teatralnej Pracowni Czterech Zmysłów, Pracowni Tworzenia z Niczego, 

Pracowni Działań Niecodziennych, Pracowni Rozgłosu i Działań Kreatywnych. W ramach tych grup będą 

mogły próbować wielu działań, by znaleźć coś dla siebie. Zajęcia teatralne składają się z wielu elementów, 

więc nie trzeba być miłośnikiem teatru i uzdolnionym aktorem by wziąć w nich udział. Będzie można wziąć 

udział w zajęciach ruchowych i cyrkowych (żonglowanie, sztuczki kuglarskie), w zajęciach aktorskich i 

emisyjnych (improwizacje teatralne, praca z głosem, animacja lalek teatralnych, wymyślanie i odgrywanie 

scen), zajęciach teatralnych z elementami muzycznymi (granie i śpiewanie), w zajęciach plastycznych, 

dziennikarsko-promocyjnych. Będziemy chodzić na spacery, robić zdjęcia, nagrywać filmy, pisać 

opowiadania, tworzyć scenariusze, rozwijać wyobraźnię, projektować kostiumy, poznawać świat i historię 

lokalną. W swojej pracy wykorzystujemy naturalne zdolności i potencjał dzieci – podążamy za ich 

wyobrażeniami, rozwijamy ich mocne strony, wzmacniamy ich wiarę we własne siły. 

Podobne działania w ramach programu “Lato w teatrze” będą odbywały się w 44 teatrach i ośrodkach 

kultury w całej Polsce. Listę ośrodków można zobaczyć na stronie www.latowteatrze.pl. 

 

Gdzie i kiedy będą odbywały się zajęcia? 

Zajęcia będą odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele przy 

ul. Królowej Jadwigi 4  od wtorku 16 sierpnia do piątku 26 sierpnia w godzinach od 9.00 do 15.00. W sobotę 

27 sierpnia zaprezentujemy spektakl podczas Dożynek w Prądniku Korzkiewskim. Data pokazu spektaklu w 

Białym Kościele jest jeszcze ustalana z partnerami. Dla dzieci z Prądnika zorganizujemy autobus, który 

codziennie będzie dowoził je z domu na zajęcia oraz odwoził po warsztatach. 

 

Kto poprowadzi warsztaty? 

Warsztaty poprowadzą artyści: aktorzy, reżyserzy, scenografowie teatralni, pedagodzy teatru, animatorzy, 

którzy jednocześnie posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – prowadzą teatry 

amatorskie, organizują warsztaty dla dzieci, a także niejednokrotnie uczestniczyli już w projektach 

organizowanych w ramach Lata w teatrze w Krakowie, Frydrychowicach, Lanckoronie, Dynowie, Knurowie 

i innych miejscowościach. Biogramy prowadzących można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.edukacjateatralna.pl. 

 

Czy 6 godzin zajęć dziennie to nie za długo? 

Prowadzenie dziennie 6 godzin zajęć to wymaganie grantodawcy, na które Organizatorzy nie mają 

wpływu. Zajęcia, w których dzieci biorą udział są różnorodne, występują rotacje między grupami, 

uczestnicy w ciągu dnia pracują z różnymi prowadzącymi i wykonują zróżnicowane czynności, co sprawia, 

że dzieci nie nudzą się, nie mają poczucia jednostajności, a czas na zabawach i wykonywaniu wspólnych 

działań szybko mija. 

 

Czy trzeba przychodzić na każde zajęcia? 

Tak. Efektem dwutygodniowych warsztatów jest stworzenie spektaklu teatralnego. Jest to długi proces, 

który wymaga ciągłego zaangażowania. Udział we wszystkich zajęciach pozwala dzieciom nie tylko na 

wzięcie udziału w całym przedsięwzięciu i obserwacje procesu powstawania przedstawienia od początku 

do końca, ale przede wszystkim uczy dzieci odpowiedzialności nie tylko za własne zadanie, ale również za 

http://www.edukacjateatralna.pl/


to, co zostaje wytworzone jako efekt pracy wspólnej całej grupy. Dlatego tak ważna jest solidarność, 

poczucie odpowiedzialności i nastawienie na wspólny cel. Przekazanie dzieciom wartości drzemiących w 

pracy zespołowej jest jednym z najważniejszych celów warsztatów. Rozwinięcie tych umiejętności będzie 

przydatne nie tylko na warsztatach, ale też w szkole, w pracy. 

Gdyby jednak dziecko nie mogło uczestniczyć we wszystkich warsztatach, prosimy o zgłoszenie tego faktu 

wcześniej. 

 

Czy zajęcia są płatne? 

Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy nie wnoszą opłat za udział w warsztatach. Projekt finansowany jest ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lato w teatrze” 

organizowanego przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego. 

 

Gdzie można zapisać się na warsztaty? 

Zapisów na warsztaty można dokonać w następujący sposób: 

 U pani Aleksandry Śniadowskiej ze Stowarzyszenia Miłosników Doliny Prądnika “Nasza Dolina” 

osobiście lub pod nr telefonu 501 507 404, 12 419 11 68; 

 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele; 

 u koordynatorki projektu Anny Wróbel pod nr tel. 514351601 lub emailowo: 

anna@edukacjateatralna.pl 

Uwaga: w celu zapisania dziecka należy wypełnić formularz - zgodę na udział w warsztatach (Do pobrania 

w Stowarzyszeniu i w Szkole Podstawowej). 

Prosimy o dokonywanie zapisów do dnia 19 czerwca 2016.  

 

Co dzieci powinny zabrać ze sobą na warsztaty? 

Dzieci powinny zabrać ze sobą na zajęcia jedzenie i picie (kanapki, wodę). W trakcie warsztatów będą 

organizowane przerwy na spożycie posiłku i krótki odpoczynek. Zalecany jest również wygodny, 

niekrępujący ruchów strój. Dzieci będą malować farbami, podrzucać piłki, wykonywać ćwiczenia na 

podłodze itp., w związku z czym prosimy o dostosowanie stroju do takich działań (żeby mogły się 

swobodnie czuć i nie martwić, że pobrudzą nowe spodnie). Dobrze jest też mieć nakrycie głowy w 

słoneczne dni. 

 

Kto organizuje warsztaty? 

Organizatorem warsztatów jest fundacja Małopolski Instytut Teatralny, która zajmuje się edukacją 

kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji teatralnej i upowszechniania teatru wśród dzieci i 

młodzieży na terenie Małopolski. W 2015 roku prowadziliśmy warsztaty w ramach programu „Lato w 

teatrze” w Gminie Lanckorona. Warsztaty realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Doliny 

Prądnika „Nasza Dolina”, Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi w Białym Kościele oraz Gminnym 

Ośrodkiem Kultury i Sportu. 

 

Kontakt do koordynatora projektu: 

Anna Wróbel 

tel. 514 351 601 

anna@edukacjateatralna.pl 

 

Jak wyglądało Lato w teatrze 2015? 

Zapraszamy na nasz profil na Facebook oraz kanał na YouTube. 

www.edukacjateatralna.pl 

 

 

 
Projekt realizowany jest w ramach programu „Lato w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny 

im. Z. Raszewskiego z Warszawy i finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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