
Oferta warsztatów Wydawnictwa Tibum

KAMISHIBAI - CZYTAM,
PISZĘ, ILUSTRUJĘ, PRZEDSTAWIAM

Wydawnictwo TIBUM otrzymało
Nagrodę  Główną  w  Konkursie
Świat  Przyjazny  Dziecku  
organizowanym  przez  Komitet
Ochrony  Praw  Dziecka  w
kategorii Kultura za rok 2013

Warsztaty dla dzieci (wariant 1) „Słucham, tworzę, ilustruję”

Warsztaty  ilustracji  i  opowiadania
Kamishibai  dla  dzieci,  w  grupach
wiekowych 3-6 i 7-12 

Czas  trwania  warsztatów:  ok.  1,5
godziny zegarowe.
Cena  warsztatów  dla  jednej  grupy
(do 25 osób)

250 zł. netto.

W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w seansie głośnego czytania Kamishibai.

Następnie same czytają lub opowiadają przy pomocy magicznej skrzynki Kamishibai.
Dzieci wspólnie z prowadzącym analizują przeczytaną historię, zastanawiają się nad jej
sensem i nad możliwymi jej zakończeniami.

Kolejnym  etapem  warsztatów  jest  ilustrowanie  przez  dzieci  karty  ilustracyjnej
Kamishibai ze swoim autorskim zakończeniem poznanej opowieści.

Po wykonaniu planszy każde z dzieci przygotowuje własną indywidualną prezentacje
ilustracji za pomocą teatrzyku Kamishibai.
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Warsztaty  dla  dzieci  (wariant  2)  „Tworzymy  opowieści
Kamishibai” przy użyciu Story Cube. 

Warsztaty  ilustracji  i  opowiadania
Kamishibai  dla  dzieci,  podczas  których
dzieci  tworzą  własne  opowieści
Kamishibai  przy  użyciu  Story  Cubes
(kostki z piktogramami)

Wiek uczestników: 6-12 lat lub 12-16

Czas trwania warsztatów:  ok. 3 godziny
zegarowe /z 2 przerwami/ 
Cena warsztatów dla jednej grupy 
(do 25 osób) 500 zł. netto

Warsztaty dla dzieci  (wariant
3)  „Tworzymy  książkę
Kamishibai”
Wiek uczestników: 6-12 lat lub 12-16
Czas  trwania  warsztatów:  ok.  20
godziny zegarowe /4-5 dni /
Cena warsztatów: 60 zł. netto/ 1h

Plan ramowy warsztatów:

W pierwszej części warsztatów dzieci uczestniczyć będą w seansach głośnego czytania
przy użyciu Parawanu Kamishibai. 
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Aby  zaznajomić  uczestników  z  technika  Kamishibai  będziemy  ilustrować  własne
zakończenie  czytanej  opowieści.  Ilu  uczestników  tyle  zakończeń…  Najodważniejsi
przejmą rolę opowiadacza i sami przedstawią własne zakończenie. 

Aby oswoić dzieci  z  opowiadaniem za pomocą ilustracji  stworzymy mini-teatrzyk z
papieru i spróbujemy  wymyślać krótkie historie do prezentacji Kamishibai.

Kolejnym etapem warsztatów jest rozmowa na temat ulubionych bajek i wybór tytułu
znanej wszystkim dzieciom bajki, którą wspólnie zilustrujemy na kolejnych zajęciach. 

Aby zamienić seans Kamishibai w prawdziwy pokaz o charakterze teatralnym dzieci
przygotują plakat oraz bilety na swoje przedstawienie.

Finałem warsztatów jest przedstawienie seansu Kamishibai  przez samych twórców 

Warsztaty dla dzieci od lat 7

Czas trwania: ok. 20 godzin
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Warsztaty „Magiczna skrzynko otwórz się!” 

dla bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów, pedagogów,
rodziców.

 Czas trwania warsztatów: ok. 3 godziny zegarowe, cena do uzgodnienia

Zawartość merytoryczna warsztatów:

1.Historia Kamishibai

Przegląd historycznych dziejów Kamishibai od XII w. do współczesności. 

2. Dlaczego Kamishibai?

• Czym  różni  się  Kamishibai  od  książki  obrazkowej  -  rola  ilustracji  w  czytaniu
dzieciom, jak ilustracja wspiera tekst i podtrzymuje uwagę młodych słuchaczy.

• Co powoduje że dzieci są zafascynowane "magiczną skrzynką"?

• Rola  aktywizacyjna  Kamishibai  -  Kamishibai  jako  narzędzie  umożliwiające  naukę
czytania  i  opowiadania,  samodzielnego  formułowania  wypowiedzi  i  rozwoju  percepcji  u
dzieci w wieku 3-12
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• Kamishibai jako narzędzie pracy nauczyciela i bibliotekarza.

3. Jak zorganizować seans Kamishibai by w pełni wykorzystać możliwości „magicznej
skrzynki”

• Przygotowanie pomieszczenia.

• Przygotowanie przedstawienia/ seansu głośnego czytania.

• Dodatkowe elementy mogące urozmaicić seans Kamishibai.

• Pasywny czy dynamiczny Kamishibai?

4. Po przedstawieniu - jak zagospodarować czas po przedstawieniu.

5. Jak twórczo pracować z dzieckiem przy pomocy Kamishibai?

• Jak wykorzystać seans Kamishibai do pracy z dziećmi w różnym wieku.

• Tworzymy własny Kamishibai – używając skrzynki Kamishibai

• Tworzymy własne opowieści Kamishibai

Wydawnictwo Tibum ; Katowice 40-057  ul. M. Skłodowskiej-Curie 43/4
tel. +48 607 974 977; email:  biuro@tibum.pl

 www.tibum.pl

http://www.tibum.pl/
mailto:biuro@tibum.pl


Oferta warsztatów Wydawnictwa Tibum

Warsztaty opowiadania kamishibai dla dorosłych

Warsztaty przeznaczone dla osób interesujących się rozwojem osobistym, biblioterapią, 
uzdrawiającą mocą literatury.

W trakcie warsztatów  postaramy się stworzyć i opowiedzieć za pomocą teatru 
Kamishibai - historię poruszającą nasze i odbiorców serca.  Będziemy wspólnie 
opowiadać i słuchać - postaramy się odnaleźć istotę Kyokai tu i teraz.

Czas trwania, dwie sesje po 3 godziny zegarowe

cena: do uzgodnienia

Wydawnictwo
TIBUM jest
członkiem
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Kamishibai 
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