
    ''TEATR Z PUDEŁKA"- innowacja pedagogiczna z 
zakresu edukacji czytelniczo-plastycznej z 
wykorzystaniem teatru obrazkowego Kamishibai.  



"Teatr z pudełka" 

W roku szkolnym 2016/2017w świetlicy szkolnej 
zrealizowana została innowacja pedagogiczna "Teatr 
z pudełka", która  polegała na poszerzeniu oferty 
zajęć o program czytelniczo-plastyczny oparty na 
założeniach teatru Kamishibai. Autorkami innowacji 
są panie Agnieszka Kośka i Marzena Kuc.   
 



"Teatr z pudełka" 
 
   Kamishibai to teatr obrazkowy, wywodzący się z 
Japonii.  

   Jest to technika opowiadania i czytania, 
wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i 
tekstem oraz drewnianą skrzynkę- na wzór 
parawanu teatrzyków marionetkowych, w której 
przedstawiane są kolejne fragmenty historii. 
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• CELE INNOWACJI: 
-propagowanie czytelnictwa 
-wspieranie postawy twórczej 
uczniów 
-zapoznanie uczniów z 
założeniami teatru Kamishibai 
-wykonywanie ilustracji do 
czytanych tekstów 
-stworzenie opowiadania w 
formie książki kamishibai i 
zaprezentowanie go innym 
uczniom 



"Teatr z pudełka" 
 

     Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z historią 
teatru Kamishibai, zasadami jego  tworzenia oraz 
wybranymi pozycjami literatury dziecięcej,  zarówno w 
formie papierowego teatru: "Mój przyjaciel Kemushi" N. 
Dargent,"Lew w Paryżu" B.Alemagna, "Groszki" F. 
Malnuit, jak i tradycyjnego wydania książkowego: "O 
zającu, który szukał Swojego Miejsca" A. Baranowskiej, 
"Zielony Wędrowiec" L. Bardijewskiej. 
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   Poznane historie  były bazą do: -
układania autorskich zakończeń, 

  -wykonywania kart narracyjno- 
obrazkowych,  

  -odgrywania scenek dramowych, -
pisania   scenariuszy,  

   -ilustrowania własnych 
opowiadań i prezentacji ich w 
formie teatru obrazkowego  
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  Dzieci poznały zasady tworzenia opowiadań przy użyciu 
Cube Story, czyli kostek z piktogramami. 
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-Dzięki zabawom parateatralnym uczestnicy ćwiczyli kontakt z 

publicznością, naturalność w głośnym czytaniu i opowiadaniu, 
mimikę, gesty i intonację, tworząc swój  własny, 
niepowtarzalny styl prezentacji utworu. 

-Podczas pracy z tekstem dzieci  uczyły się skracać tekst tak, 
aby zawierał najważniejsze epizody i postacie, 
następnie  planowały i wykonywały ilustrację w formie kart 
obrazkowych. 

- W trakcie tworzenia kart ilustracyjnych uczyły się 
przekazywać tekst pisany w formie plastycznej.  
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 Program wyrabiał u  dzieci nawyk czytania książek, 
rozbudzał w nich ciekawość świata i postawę twórczą, 
rozwijał umiejętności językowe, kreatywność oraz 
wyobraźnię. Poprzez motywację do samodzielnego 
działania  wzmacniał u uczestników postawę  twórczą 
i  zwiększał poczucie pewności siebie, jak również wpłynął 
na integracje grupy poprzez wspólne działania. 
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