KAMISHIBAI – PAPIEROWY TEATR
MÓWIĘ, CZYTAM, PISZĘ, ILUSTRUJĘ

Warsztaty dla dzieci (wariant 1)
„Słucham, tworzę, ilustruję”
Dla dzieci
Grupa wiekowa: 3-6 lat, 7-12 lat
Liczebność grupy: do 25 osób*
Czas trwania: ok. 1,5 godziny
Cena: 250 zł netto + VAT

Materiały w cenie: papier do kamishibai

W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w seansie głośnego czytania 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 podczas seansu opowieści.
Mogą pracować indywidualnie (każde nad swoją ilustracją) lub np. w 2-osobowych
zespołach
Po wykonaniu swojej planszy, każde z dzieci, może wykonać własną prezentację
ilustracji za pomocą teatrzyku Kamishibai.

*

w seansach czytania kamishibai może brać udział liczniejsza grupa, w części warsztatowej także,
o ile będzie zapewniona pomoc dodatkowych opiekunów / wolontariuszy – istnieje wtedy jednak ryzyko
rozczarowania dzieci, tzn nie wszystkie zdążą zaprezentować swoje ilustracje przed publicznością
(czas trwania warsztatów jest dostosowany do grupy)
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Warsztaty dla dzieci (wariant 2)
„Tworzymy opowieści Kamishibai” (storytelling)
Dla dzieci i młodzieży
Grupa wiekowa: 6-10 lat, <10 lat
Liczebność grupy: do 25 osób*
Czas trwania: 3 godziny (2 przerwy)
Cena: 499 zł netto + VAT

Materiały w cenie: papier do kamishibai

W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w tworzeniu własnej historii, którą
następnie opracowują i przedstawiają w postaci seansu głośnego czytania
Kamishibai.
Dzieci pracują w zespołach 5 osobowych i wspólnie z prowadzącym tworzą
opowieści. Narracja jest wynikiem gry z wykorzystaniem kostek z piktogramami
StoryCubes®.
Następnie analizują, zastanawiają się nad jej sensem oraz możliwym sposobem
przedstawienia historii w formie kart ilustracyjnych kamishibai. Na tej podstawie
powstaje scenariusz (storyboard) opowieści.
Kolejnym etapem warsztatów jest wykonanie przez dzieci kart ilustracyjnych
Kamishibai według scenariusza.
Rysując lub malując mogą pracować indywidualnie (każde nad wybraną ilustracją)
lub dalej w swoich 5-osobowych zespołach. Efektem, jest powstanie w grupie
pięciu opowieści (każdy zespół tworzy jedną).
Po wykonaniu plansz – kart ilustracyjnych, zespoły dzieci lub ich przedstawiciele
prezentują przed całą grupą swoje opowieści w postaci seansu głośnego czytania
Kamishibai.
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Warsztaty dla dzieci (wariant 3)
„Tworzymy książkę Kamishibai”
Dla dzieci i młodzieży
Grupa wiekowa: 6-10 lat, <10 lat
Liczebność grupy: do 25 osób*
Czas trwania: 20 godzin (4 dni)
Cena: zapytanie o cenę

W czasie warsztatów dzieci uczestniczą w seansie głośnego czytania 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 podczas seansu opowieści.
Mogą pracować indywidualnie (każde nad swoją ilustracją) lub np. w 2-osobowych
zespołach
Po wykonaniu swojej planszy, każde z dzieci, może wykonać własną
prezentację ilustracji za pomocą teatrzyku Kamishibai.
W pierwszej części warsztatów dzieci uczestniczyć będą w seansach głośnego
czytania przy użyciu Parawanu Kamishibai. Przedstawione zostaną trzy
opowieści Kamishibai: „Mój Przyjaciel Kemushi”, „Legenda o skarbniku”,
„Szukając Marudka”. (1.5 h)
Aby zaznajomić uczestników z technika Kamishibai będziemy ilustrować
własne zakończenie czytanej opowieści czyli ostatniej karty „Szukając
Marudka”. Ilu uczestników tyle zakończeń… Najodważniejsi przejmą rolę
opowiadacza i sami przedstawią własne zakończenie. (2 h)
Aby oswoi dzieci z opowiadaniem za pomocą ilustracji stworzymy miniteatrzyk z papieru i spróbujemy wymyśleć krótkie historie do prezentacji
Kamishibai. (3h)
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Kolejnym etapem warsztatów jest rozmowa na temat ulubionych bajek i wybór
tytułu znanej wszystkim dzieciom bajki, którą wspólnie zilustrujemy na
kolejnych zajęciach. Aby ułatwić dzieciom zadanie do wyboru będą
następujące bajki: „Czerwony kapturek”, „Trzy świnki”, „Dąb i trzcina”, „Lew
i mysz”. (3h)
Po wybraniu bajki zostanie ona podzielona na ok 10-15 części a każda z nich
zostanie przydzielona do graficznego opracowania przez dzieci w tym karta
tytułowa (6h)
Aby zamienić seans Kamishibai w prawdziwy pokaz o charakterze teatralnym
dzieci przygotują plakat oraz bilety na swoje przedstawienie. (3h)
Finałem warsztatów jest przedstawienie seansu Kamishibai
twórców (1h)

przez samych

Warsztaty dla dzieci od lat 7
Czas trwania: 20 godzin/
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