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PRZYGOTOWYWANIE SPEKTAKLU  
W  7 KROKACH

Mamy kilka podstawowych założeń w pracy nad spektaklem:
 
Po pierwsze, 

wymyślanie spektaklu może sprawiać frajdę. 
 
Po drugie, 

cały proces powstawania spektaklu  
jest wspólną pracą nauczycieli i dzieci. 

 
Po trzecie, 

proces jest równie ważny,  
co efekt.  Może nawet ważniejszy. 
Dlatego traktujemy go jak projekt,  
który ma różne etapy realizacji. 

KROK 1 WYBÓR TEMATU
Wybierz tekst/temat, może to być:
- znana bajka,
- bajka wymyślona przez dzieci,
- wiersze,
- zbiór scenek wokół jednego tematu.

KROK 2 WYBÓR SCEN
Podziel temat/tekst na sceny.  
Najlepiej nie więcej niż 6.  
To zupełnie wystarczy.

 SCENA 1

 SCENA 2
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KROK 3 MISTRZOWIE SCENY
Zastanów się, w czym są dobrzy Twoi uczniowie, co lubią robić  
– tańczyć, śpiewać, rysować?  
Jak można włączyć ich umiejętności i zainteresowania do spektaklu? 
Może wymyślisz:
• taniec zwierzątek w historii o Czerwonym Kapturku  

albo dziki taniec Indian,  jeśli dzieci lubią tańczyć;
• scenę skradania się komandosów do smoczej jamy,  

jeśli dzieci lubią się skradać albo bawić w komandosów lub agentki;
• sen Jasia o wyścigu samochodowym, jeśli dzieci lubią samochody  

albo sen Małgosi o wygraniu Eurowizji, jeśli lubią śpiewać.

KROK 4 KONCEPCJA REŻYSERA
Zastanów się, czy chciałabyś/chciałbyś  

wykorzystać konkretną technikę, użyć np. teatru cieni,  
teatru lalek albo zaśpiewać piosenkę?  

Pomyśl, co jest potrzebne Twoim uczniom – sceny zbiorowe,  
ćwiczenia dykcji czy może praca nad ośmielaniem  

i dodaniem odwagi  podczas występów publicznych?

KROK 5 POMYSŁY INSCENIZACYJNE
Dopasuj swoje pomysły inscenizacyjne do scen  

(tak, jak robiliśmy to w trakcie naszego spotkania  
np. smoka zrobimy w technice teatru cieni,  

a król przemawiając do poddanych będzie stał na krześle).

KROK 6 ZADANIA
Wymyśl zadania, pytania, zabawy i polecenia,  
których użyjesz podczas przygotowywania poszczególnych scen.   
Możesz wykorzystać:
• scenki improwizowane (np. Kto pokaże jak chodzą i mówią  

naburmuszone księżniczki?; Casting na najbardziej nieudolnego  
rycerza; Kto pokaże jak się skrada wilk?),

• rysunki (projekty lalek, kostiumów, ale też rysowane historyjki),
• zabawy tematyczne, 
• opowieści dzieci,
• i wszystko to, w co bawicie się z dziećmi w przedszkolu.

KROK 7 SPRÓBUJ SIĘ DOBRZE BAWIĆ!
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TRZY POMYSŁY NA SPEKTAKLE
Znasz już siedem kroków, które mogą Cię doprowadzić do zrealizowania udanego przedstawienia. 
Poniżej znajdziesz trzy przykładowe pomysły na spektakle rozpisane według naszej metody. 

Spektakl okolicznościowy z okazji Dnia Rodziców
KROK 1 WYBÓR TEMATU

Przygotowujemy spektakl tematyczny z okazji Dnia Rodziców.  
Punktem wyjścia do pracy jest pytanie „Skąd rodzice wszystko wiedzą”?  
Nasz pomysł: dzieci zakładają tajne laboratorium, w którym próbują zbadać  
tajemnice wszechwiedzy rodziców.  Wszystko jest ściśle tajne.

Spektakl można zacząć od wprowadzenia:
Zastanawialiście się kiedyś, skąd Rodzice to WSZYSTKO wiedzą? Jak dojechać  
samochodem do Bułgarii? Jak upiec tort urodzinowy? Czym posmarować ślad  
po ukąszeniu komara? Czy oni mają jakieś super moce? Zapraszamy do naszego  
Tajnego Laboratorium Badawczego - kryptonim MATA (wiecie, to od mama i tata…).  
Dowiemy się, co się za tym wszystkim kryje…

Wymyślone przez nas wprowadzenie nie zawsze musi wejść do spektaklu,  
być może dzieci będą chciały stworzyć własny wstęp.  
Warto jednak już na początku pracy sformułować wprowadzenie.  
Pomoże ono nam wyobrazić sobie kolejne działania, sceny. 
Przedstawienie może przyjąć różne formy. W zależności od wybranego sposobu  
narracji możecie przypisać określoną rolę również zgromadzonej publiczności  
– być może będą inną grupą badawczą, tajnymi współpracownikami  
lub informatorami. Wybór należy do Was. 

KROK 2 WYBÓR SCEN
Tę część wymyślamy oczywiście razem z dziećmi.  
Ale zawsze możemy przygotować sobie wcześniej kilka pomysłów:
 a. SEKRET KAWY – jaka moc kryje się w tajemniczych czarnych ziarenkach?
 b. O CZYM ŚNI MAMA?
 c. O CZYM MARZY TATA?
 d. TAJEMNICA MAMINEJ TOREBKI
 e.  ATRYBUTY PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY

KROK 3 MISTRZOWIE SCENY
Moja grupa bardzo lubi śpiewać piosenki i tańczyć,  
dlatego w naszym spektaklu wykorzystamy taniec i śpiew.
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KROK 4 KONCEPCJA REŻYSERA
Chciałabym wykorzystać teatr cieni.

KROK 5 POMYSŁY INSCENIZACYJNE
Próbujemy wymyślić, wyobrazić sobie sceny, które wybraliśmy w kroku drugim. 

a. SEKRET KAWY
Rodzice cały czas piją kawę! To nie może być przypadek. Grupa ochotników postanowiła 
zaryzykować i sprawdzić, co się dzieje po spożyciu ziarenka kawy. To może być scenka 
aktorska. Eksperymenty z kawą. Dzieci sprawdzają smak, sposób parzenia kawy  
– próbują rozgryźć ziarenko kawy, napić się przemyconej w strzykawce lub probówce 
kawy, dodają do niej mleko, cukier. Sprawdzają czy po spożyciu zmieniły się ich 
umiejętności (np. robią sobie testy – ile jest 200 razy 250? Jaki jest numer telefonu  
do Babci?). Prawdopodobnie nic się nie zmieni, więc trzeba szukać dalej….

b.  O CZYM ŚNI MAMA?
W Nowym Meksyku Indianie mają specjalne łapacze snów. Może możemy  
odtańczyć indiański taniec łapaczy snów nad śpiącą mamą i poznać jej sny?

c.  O CZYM MARZY TATA?
O czym myśli Tata? Dowiedzmy się wykorzystując teatr cieni! To proste, potrzebujemy 
tylko ekran i dwie lampki/latarki. Tatę usadzimy przed ekranem od strony widowni, 
na ekranie za pomocą lampki wyświetlamy cień jego głowy. Po drugiej stronie 
ekranu umieścimy animatorów, którzy będą oświetlali przygotowane lalki cieniowe 
przedstawiające myśli i marzenia taty - może nowy samochód, ciastko z kremem  
albo wypad na ryby?

d. TAJEMNICA MAMINEJ TOREBKI
Specjalna tajna misja wykradła mamie torebkę. Wreszcie dowiemy się, co w niej jest!  
W tym przypadku kluczowa jest interpretacja znalezisk. Stary bilet z zapisanym  
numerem może być hasłem tajnej organizacji, cztery szminki też mogą być  
znakiem! No i po co jej tyle kluczy?!

e. ATRYBUTY PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY
Co się dzieje kiedy człowiek zapuści wąsy? Po co człowiekowi krawat? Dlaczego  
krem do golenia tak mocno pachnie? Wykorzystujemy scenki aktorskie i ruchowe.  
Możemy zrobić taniec  z wąsem (może do piosenki „Ten wąsik, ach ten wąsik”) albo 
spróbować mówić z zarostem (wielką brodą/wąsami wpadającymi do zupy itp.). 

KROK 6 ZADANIA  
… czyli polecenia i pytania, które pomogą zrealizować sceny.
a. SEKRET KAWY

Punktem wyjścia do scenki aktorskiej mogą być pytania:  Po co dorośli piją kawę?  
Czy kawa daje jakieś super moce? W jakiej postaci jest kawa? Co można z nią zrobić?  
W jaki sposób można przyrządzić kawę? Przygotuj dzieciom fartuch laboratoryjny, 
okulary, stolik z kilkoma ziarenkami kawy, próbki różnych kaw. Zaproponuj zabawę  
w laboratorium. Poproś, żeby kilka zespołów odegrało tę samą scenkę. Potem  
wspólnie możecie jeszcze wymyślać kolejne zadania. Spisuj, co dzieci mówią  
i robią. Na podstawie ich tekstów napiszesz scenę.
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b. O CZYM ŚNI MAMA?
Pokaż dzieciom zdjęcia Indian z Nowego Meksyku i łapaczy snów.  
Zaprojektujcie swoje kostiumy i magiczne przedmioty. Wspólnie wymyślcie  
kroki taneczne. Zastanówcie się, czy wykorzystacie muzykę Indian czy może 
napiszecie własne słowa i wspólnie zaśpiewacie? Wówczas możesz podzielić 
grupę na tancerzy i muzyków. Zamiast Mamy, możecie położyć na podłodze  
jej poduszkę. Wytłumaczycie publiczności, że nie chcieliście za długo 
przetrzymywać Mamy w Laboratorium, a poduszka zawsze jest blisko  
głowy Mamy, więc powinna wystarczyć…

c. O CZYM MARZY TATA?
Poproś dzieci, żeby narysowały myśli, marzenia taty. Na podstawie rysunków 
przygotujcie lalki cieniowe. Zastanówcie się jak przebrać aktora grającego  
tatę. Może doczepicie mu wąsy, kaszkiet, kapelusz, czapkę?  
Przetestujcie, co najlepiej wygląda na cieniu.

d. TAJEMNICE MAMINEJ TOREBKI
Scenka improwizowana. Grupa agentów specjalnych wpada do sali z wykradzioną 
torebką. Poproś dzieci o pokazanie tej sceny. Jak poruszają się agenci? Jak 
się skradają? W jaki sposób wyjmują tajemnicze przedmioty z torebki? Może 
potrzebują rękawiczek, żeby nie zostawiać odcisków palców? Może znalezione 
przedmioty mogą od razu wkładać do woreczków strunowych? W scenie, oprócz 
agentów, może brać udział również Profesor Światowej Sławy, który będzie 
opowiadał publiczności o znalezionych przedmiotach. Wcześniej 
możecie poćwiczyć wymyślanie opowieści. Usiądźcie sobie w kole  
i zastanówcie się, do czego mogą służyć cztery zepsute długopisy…

e. ATRYBUTY PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY
Pomysł nr 1: wąs. Pokaż dzieciom zdjęcia różnorodnych wąsów,  
z różnych okresów w historii: podkręcane wąsy angielskie rodem  
z XIX wieku, wąs w kształcie odwróconej litery U zwany też wąsem  
motocyklisty, wąs „szczoteczka” a’la Charlie Chaplin czy bujny, krzaczasty  
wąs niczym z portretu cesarza Franciszka Józefa. Wybierzcie te, które Wam 
się najbardziej podobają i zróbcie z dziećmi własne wąsy na gumce. Możecie je 
wykorzystać i przygotować pokaz wąsów (na wzór pokazów mody) albo taniec 
z wąsami np. do piosenki „Ten wąsik ach ten wąsik…”.
Pomysł nr 2: tajemnica brzytwy. A może tajemnica Taty ukryta jest w płynie  
po goleniu? Przygotujcie kilka próbek płynów na małych talerzykach. Poproś 
chłopców, żeby odegrali pantomimicznie scenę golenia się. Możecie w niej użyć 
kilku narzędzi – brzytwy, maszynki do golenia, golarki (oczywiście samodzielnie 
wykonanych przez chłopców np. z tektury). Cała scena może być komentowana  
na żywo przez Specjalistę/Głównego Badacza. Nie zapominajmy, że jesteśmy  
przecież w trakcie niezwykle ważnych badań. 

KROK 7 BAWCIE SIĘ DOBRZE!
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Przedstawienie na zakończenie roku przedszkolnego  
pt. „Wakacje w podróży”
KROK 1 WYBÓR TEMATU

Pomysł: wymyślamy z dziećmi najbardziej niezwykłe przygody, jakie mogą nam się 
przytrafić na wakacjach i opracowujemy poradnik dla rodziców o tym, jak się do nich 
przygotować. Będzie to spektakl – instrukcja. W przedstawieniu będziemy mieć kilku 
narratorów. Każde dziecko może mieć jakąś kwestię jako narrator. Dzieci można  
również podzielić na zespoły narratorów (np. trójki, czwórki, według potrzeb).  
Spektakl może być humorystyczny (czyli wymyślamy niestworzone przygody)  
albo bardziej serio (bazujemy na realistycznych planach wakacyjnych).

Wstęp (możecie oczywiście go użyć albo wymyślić własny):
Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na specjalnym szkoleniu wakacyjnym dla rodziców. 
Cieszymy się, że wybraliście właśnie naszą firmę. Wiemy, że każdy z Was ma pewne 
doświadczenie w zakresie wakacyjnych przygód, ale nauki nigdy dość. Zapewniamy Was,  
że po dzisiejszym spotkaniu, będziecie dobrze przygotowani na każdą ewentualność.  
Możecie robić notatki, zdjęcia, nagrywać. Uwaga, zaczynamy!!!

KROK 2 WYBÓR SCEN
Oczywiste jest, że każdy z nas ma swoje własne wymarzone przygody.  
Potraktujmy więc zaproponowany poniżej zestaw jako zbiór przykładowych przygód:
a. WYPRAWA DO AFRYKI
b. WSPINACZKA W HIMALAJACH
c. PODRÓŻ BALONEM DOOKOŁA ŚWIATA
d. NOCOWANIE W LESIE
e. MIESIĄC NAD JEZIOREM
f. WIECZORNE OGNISKO

KROK 3 MISTRZOWIE SCENY
Moja grupa bardzo lubi popisy sportowe, dlatego  
postaram się tak wymyślić sceny, żeby mogli dużo się ruszać.

KROK 4 KONCEPCJA REŻYSERA
Chciałabym, żeby dzieci oswoiły się z występami publicznymi  
i miały okazję podzielić się z widzami swoimi pomysłami i odkryciami.

KROK 5 POMYSŁY INSCENIZACYJNE
a. WYPRAWA DO AFRYKI

Prezentacja piosenek i zabaw afrykańskich. Zanim wyprawimy się na Czarny Ląd,  
musimy się przygotować, np. poznać kilka piosenek i zabaw z odległego kontynentu.  
Te umiejętności przydadzą się nam podczas długich afrykańskich wieczorów spędzanych  
z naszymi nowymi przyjaciółmi.
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b. WSPINACZKA W HIMALAJACH
W ostatnich miesiącach cała Polska żyje himalaistami. Ale zanim wyjedziemy,  
musimy się przygotować. Scenka sportowa – trening przed wyprawą  
na Mount Everest.

c. PODRÓŻ BALONEM DOOKOŁA ŚWIATA
Podróż balonem dookoła świata może jest pomysłem ekstrawaganckim,  
ale pozwoli nam uruchomić wyobraźnię. W przypadku takiej eskapady najważniejsze 
jest planowanie. Kluczowym tematem sceny będą odwiedzane kraje. Jak zawołać 
dzień dobry w Nigerii? Jak poprosić o pocztówkę w Egipcie? Jak nie zaczepić się  
o czubek góry w Andach? Jeśli pomysł „chwyci”, to właściwie cały spektakl  
możemy zbudować wokół tego tematu. 

d. NOCOWANIE W LESIE
Każdy odważny łowca przygód musi kiedyś zanocować w lesie.  
Kluczowe pytanie brzmi: co powinniśmy spakować do plecaka?

e. MIESIĄC NAD JEZIOREM
W wakacjach nad jeziorem najważniejsze jest jezioro. Czyli pływanie, plażowanie,  
zabawy z piłką, leżenie na materacu. Scena może składać się z kilku odsłon: 
- pokaz mody plażowej,
- prezentacja najlepszych kół ratunkowych/rękawków,
- układ choreograficzny – pływanie synchroniczne.

f. WIECZORNE OGNISKO
Wiadomo, że bez ogniska wakacje się nie liczą. Dlatego w naszym poradniku 
nie może zabraknąć również tej sceny. Na naszym szkoleniu uczymy kwestii 
praktycznych, dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak rozpalić ognisko?

KROK 6 ZADANIA
a. WYPRAWA DO AFRYKI

Poszukaj w internecie przykładowych afrykańskich zabaw dla dzieci.  
Możesz zajrzeć na stronę www.miedzykulturowa.org.pl do sekcji scenariusze  
dla nauczycieli. Wypróbuj zabawy, które wyszukałeś/aś. W spektaklu dzieci  
mogą je zaprezentować albo zaprosić widzów do wspólnej zabawy. 

b. WSPINACZKA W HIMALAJACH
Zapytaj dzieci jak wygląda trening sportowy. Niech każdy pokaże jakiś element, 
wybrane ćwiczenie. Ułóżcie z tego pokaz. Wszystkie dzieci mogą pokazywać 
ćwiczenia razem, albo wybiegać na środek piątkami. Dobierz do sceny energetyczną 
muzykę albo wymyśl z dziećmi okrzyki, które będziecie wznosić w trakcie ćwiczeń.

c. PODRÓŻ BALONEM DOOKOŁA ŚWIATA
Przygotowanie tej sceny to zadanie na kilka spotkań. Z pewnością przyda Wam się 
mapa, a może nawet globus. Najpierw ustalcie plan podróży. Wybierzcie miejsca, 
które są dla Was najbardziej interesujące. Znajdź kilka ciekawostek o tych miejscach, 
opowiedz o nich dzieciom, pokaż im zdjęcia, ilustracje. Możecie nauczyć się prostych 
pozdrowień, piosenek, narysować krajobraz – róbcie to, co sprawi Wam radość.  



8

Na podstawie zebranych ciekawostek przygotujcie scenę. Ramę narracyjną  
może stanowić zdanie: Jeśli planujecie w wakacje wyprawę dookoła świata,  
musicie wiedzieć, że: …

d. NOCOWANIE W LESIE
Kluczowe pytanie w tej sytuacji brzmi: co należy ze sobą zabrać do lasu?  
Przygotujemy więc scenę pakowania wielkiego plecaka. Scena może być 
humorystyczna (np. możecie wziąć wszystkie wasze przedmioty).  
Możecie też wymyślać różne sytuacje, w jakich danych przedmiot będzie 
Wam potrzebny w lesie (np. na wypadek ataku niedźwiedzia zabieramy...)

e. MIESIĄC NAD JEZIOREM
• Jednym z tematów może być moda plażowa. Oczywiście najmniej istotny  

jest tutaj kostium kąpielowy. Dużo ważniejsze są koła ratunkowe,  
okulary do pływania, rękawki, rurka do nurkowania, piłka plażowa, kocyk.

• A jeśli moda Was nie porywa, to może przygotujecie scenkę w stylu  
prezentacji produktów – najlepszych kół ratunkowych i rękawków?  
Możecie wybrać dwóch prezenterów, a inne dzieci będą demonstrować  
możliwości jakie dają wybrane akcesoria (np. Jeśli lubicie pływać na plecach  
najlepsze będzie duże koło. Ramiona i nogi utrzymujemy na powierzchni,  
pupa jest w wodzie. Poproszę Anię, żeby zademonstrowała. Dzięki temu  
wspaniałemu wynalazkowi możemy opalać się i chłodzić równocześnie…)

• Pływanie synchroniczne.  
Wiadomo, nikt nie wejdzie do wody, dopóki nie nauczy się pływać.  
Dlatego przed wyjazdem zapraszamy na krótki, bezpieczny kurs pływania.  
Możemy go pokazać w formie układu choreograficznego. 
Poproś dzieci by stanęły w kole. Niech każdy po kolei pokaże jak pływa.  
Pozostałe dzieci powtarzają gesty za prowadzącym. Z pewnością część  
elementów będzie się powtarzać. Ułóżcie z tych gestów układ. Możecie  
też umówić się w ten sposób, że w czasie pokazu kolejne dzieci wybiegają  
na środek przed grupę i pokazują swój króciutki układ, a pozostali  
powtarzają zaprezentowane ruchy. Dzięki temu grupa nie musi uczyć się  
długiego układu, każdy ma tylko kilka gestów do zapamiętania, pojawia się  
też przestrzeń na improwizację w trakcie występu.

f. WIECZORNE OGNISKO
Jak rozpalić ognisko? Jak ułożyć drewno? W scenie dzieci mogą przygotować  
kilka rodzajów stosów ogniskowych (możecie wykorzystać prawdziwe  
gałęzie albo drewienka). Jeśli do środka włożycie latarki z czerwoną diodą,  
to wszystkie mogą zapłonąć. Możecie wtedy też zaśpiewać  
ogniskową piosenkę. 

KROK 7 BAWCIE SIĘ DOBRZE!
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Przedstawienie „Szkoła latania”

KROK 1 WYBÓR TEMATU.
„Szkoła latania” to pomysł na spektakl do zrealizowania z młodszymi 
dziećmi, ale dobrze sprawdzi się również w grupie starszaków.  
Mniej jest mówienia, a więcej pokazywania. Nauczyciel staje się 
dyrektorem szkoły latania, dzieci – maleńkimi ptaszętami.  
Spektakl może przybrać formę lekcji pokazowej (Witamy szanownych 
gości na lekcji pokazowej w najlepszej szkole latania w Europie Środkowej.  
Za chwileczkę zobaczycie proces wykluwania się z jajek).

W naszej pracy często używamy takiej formy narracji, która pozwala 
dzieciom ćwiczyć wystąpienia publiczne i wypowiadanie się na forum, 
a jednocześnie pozostawia dużą dowolność w budowaniu scen. 
Narracja nie zawsze musi być wygłaszana na żywo – można zacząć 
od nagrywania głosu dzieci i puszczania nagrań z offu (to rozwiązanie 
idealne dla nieśmiałych lub cicho mówiących dzieci). Z narracji można 
także zrezygnować – wtedy któreś z dzieci odgrywa role instruktora 
w szkole latania, a pozostałe są uczniami. Oczywiście nauczyciel 
także może wziąć udział w spektaklu i odegrać w szkole latania rolę… 
nauczyciela.

KROK 2 WYBÓR SCEN
Przykładowe sceny:
a. WYKLUWANIE SIĘ Z JAJEK
b. KARMIENIE PTASZKÓW
c. PIERWSZA LEKCJA LATANIA: BĘDZIE LEPIEJ
d. CO KAŻDY PTAK O LATANIU WIEDZIEĆ MUSI:  
    TECHNIKI, ZAGROŻENIA, LATANIE KLUCZEM
e. ALTERNATYWY: SAMOLOT, HELIKOPTER, SPADOCHRON
f. LEKCJA LATANIA PODEJŚCIE DRUGIE

KROK 3 MISTRZOWIE SCENY
Moja grupa lubi biegać, jest bardzo aktywna i dynamiczna.  
W spektaklu musimy zawrzeć dużo scen ruchowych.

KROK 4 KONCEPCJA REŻYSERA
Chciałabym uwzględnić prace plastyczne,  
przygotować z dziećmi lalki do spektaklu.
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KROK 5 POMYSŁY INSCENIZACYJNE
a. WYKLUWANIE SIĘ Z JAJEK

Tę scenę możecie przygotować na bazie improwizacji. 
b. KARMIENIE PTASZKÓW
 Scena z wykorzystaniem lalek papierowych lub masek. 
c. PIERWSZA LEKCJA LATANIA (BĘDZIE LEPIEJ) 

Scena oparta na improwizacji. Możesz zrobić z dziećmi skrzydła,  
które doczepicie im do rączek albo po prostu wyobraźcie sobie,  
że rączki to skrzydła. Dzieci mogą próbować rozprostować skrzydła,  
wznieść się w górę, ostrożnie skoczyć z krzesełka.

d. CO KAŻDY PTAK WIEDZIEĆ MUSI: TECHNIKI, ZAGROŻENIA, LATANIE KLUCZEM
Lekcja. Ptaszki siedzą na dywanie i słuchają, a wybrane dzieci (trenerzy  
w szkole latania) przedstawiają kluczowe informacje na temat technik  
latania, zagrożeń czychających w powietrzu itp... 
Wersja druga: nauczyciel opowiada o technikach i zagrożeniach,  
a dzieci ilustrują opowieść działaniami. 

e. ALTERNATYWY: SAMOLOT, HELIKOPTER, SPADOCHRON 
Można zrobić również scenę - lekcję alternatywnego latania (jak latają  
Ci, którzy latać nie potrafią?), czyli opowieść o samolotach, helikopterach, 
spadochronach i X-wingach. Możecie wspólnie z dziećmi zrobić z pudełek 
kartonowych latające pojazdy, a następnie zaprezentować, w jaki sposób 
poruszają się w powietrzu, np. urządzić wyścig powietrzny  
albo paradę pojazdów latających.

f. LEKCJA LATANIA PODEJŚCIE DRUGIE
Ostatnia lekcja latania powinna być zakończona sukcesem. Wszystkie  
ptaki pięknie wznoszą się do lotu! Machają skrzydełkami, omijają przeszkody,  
mogą lecieć razem albo przelatywać samodzielnie, formować się w klucz  
lub latać w rozsypce. 

KROK 6 ZADANIA
 a. WYKLUWANIE SIĘ Z JAJEK

Znajdź podkład muzyczny, który według Ciebie najlepiej pasuje do tematu.  
Poproś dzieci, żeby położyły się na dywanie, opowiedz im historię:  
Jesteście pisklakami w jajeczku. Śpicie sobie. Przewracacie się z boku na bok.  
Zaczyna Wam być ciasno, prawe skrzydełko nie mieści w jajku. Słyszycie zza 
skorupki głos mamy. Chcecie do niej pójść i przytulić się. Próbujecie przebić skorupkę 
dziobkiem, a potem skrzydełkiem. Nie udaje się. Zaczynacie się wiercić, jajka turlają 
się. Wreszcie każdemu z Was udaje się przebić skorupkę jajka. Ostrożnie wyglądacie 
na świat. Próbujecie stanąć na nóżkach, ale to jest bardzo trudne,  
bo jeszcze nie umiecie chodzić…
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b. KARMIENIE PTASZKÓW
Obejrzyjcie spektakl „Watch the birdy!” Teatro Papelito (znajdziecie  
go na www.youtube.com po wpisaniu tytułu spektaklu i nazwy  
teatru w wyszukiwarce). Inspirując się lalkami Branego Solce,  
przygotujcie własne ptasie dziobki do karmienia. Dzieci odgrywające  
ptaszki schowaj za parawanem. Przed nim ustaw aktorów, którzy będą  
karmić ptaszki. Dzieci mogą opowiadać, co dają ptaszkom do jedzenia 
 albo próbować rozmawiać z ptaszkami. Spróbujcie zróżnicować ptaszki. 
Niektóre mogą być szybkie, inne wolne. Któryś może próbować podziobać 
opiekuna, a inny może się rozpłakać. No właśnie – jak płaczą ptaszki?  
Kto pokaże? A jeśli nie chcecie robić lalek, to może przygotujecie maski?  
Możecie wykorzystać je do odegrania tej samej sceny.

c. CO KAŻDY PTAK WIEDZIEĆ MUSI: TECHNIKI, ZAGROŻENIA, LATANIE KLUCZEM
Improwizacja. Poproś dzieci, żeby pokazały, jak ptaszki uczą się latać.  
W trakcie spektaklu kolejne instrukcje dla ptaszków mogą być wygłaszane 
przez nauczyciela albo puszczane z offu (wcześniej możecie je wspólnie  
nagrać używając telefonu). Każdy ptaszek musi wejść na krzesło i spróbować 
polecieć. Wiadomo, że nauka latania zajmuje trochę czasu, nikomu nie udało 
się to za pierwszym razem. Trzeba się pogodzić z tym, że do celu daleka  
droga, a po drodze czeka nas wiele porażek.

d. LEKCJA LATANIA. 
Improwizacje aktorskie. Przygotujecie zestaw przeszkód: helikopter,  
samolot, wysoki słup; mogą to być zabawki albo rysunki. Kiedy narrator 
opowiada, jedno dziecko odgrywa rolę ptaka lub animuje ptasią lalkę,  
pozostałe osoby stawiają na jej drodze przeszkody (nadlatują helikopterem, 
ustawiają wieżowiec). Dzieci mogą też ustawić się w klucz lecących gęsi  
(klucz omija przeszkody, leci wyżej, niżej).

e. ALTERNATYWY: SAMOLOT, HELIKOPTER, SPADOCHRON 
Zaprojektujcie własne pojazdy na kartkach. Poproś dzieci, aby dokładnie 
opowiedziały jak działają ich maszyny. Na podstawie projektów możecie  
zrobić mniejsze modele, albo przygotować duże, np. z kartonów,  
do których dzieci wejdą w trakcie spektaklu.

f. LEKCJA LATANIA PODEJŚCIE DRUGIE
Podziel dzieci na mniejsze grupy. Niech każda z grup przygotuje scenkę lotu. 
Potem wspólnie możecie się zastanowić, jak ją rozbudować – może dodacie 
omijanie przeszkód, różnicowanie szybkości lotu czy chowanie się przed 
niebezpieczeństwem.

KROK 7 BAWCIE SIĘ DOBRZE!



12

GDZIE SZUKAĆ INSPIRACJI DO PRACY?
www.teatrotekaszkolna.pl

Portal prowadzony przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego 
im. Z. Raszewskiego z Warszawy. Na portalu znajdziesz m. in. przykładowe 
scenariusze zajęć teatralnych, pomysły na ćwiczenia czy instrukcje 
przygotowywania prostych lalek teatralnych.

www.teatrgrodzki.pl
Portal prowadzony przez Teatr Grodzki z Bielska Białej. Znajdziesz tam 
publikacje ze świetnie opisanymi ćwiczeniami i zabawami teatralnymi.

Kanał Centrum Edukacji Teatralnej na www.youtube.com. 
Na naszym kanale znajdziesz materiały instruktażowe np. jak  
przygotować lalkę teatralną oraz solidną porcję inspiracji do pracy.

Publikacja „Charakteryzacja: clown” wydana w ramach programu  
„Dilletante – teatr w ruchu”Małopolskiego Instytutu Kultury 

dostępna na www.slideshare.net, dzięki niej dowiesz się, jak w kilku postych 
krokach zrobić charakteryzację clowna.  Na tym samym portalu możesz też 
odnaleźć instrukcję robienia charakteryzacji do roli Murzyna.  

„Vademecum teatru cieni”
publikacja zawierająca informacje praktyczne o teatrze cieni  
(m.in. jak zbudować lampę? jak zaprojektować lalkę?) oraz rys teoretyczny 
(prezentację tradycyjnych form oraz współczesnych teatrów)  
autorstwa Dagmary Żabskiej dostępna na www.slideshare.net. 

www.shadowlight.org/education
Strona Shadow Light Production - amerykańskiego teatru cieni.  
Znajdziesz na niej sporo filmików i ilustracji cieniowych.

Strona Teatres de la Llum,
hiszpańskiego teatru wykorzystującego cienie na www.facebook.com.  
Znajdziesz tam inspirujące zdjęcia i ciekawe metody pracy. 


