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MÓWIĘ, CZYTAM, 
PISZĘ, ILUSTRUJĘ 

 
Warsztaty „Magiczna skrzynko otwórz się!” dla bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów, pedagogów, 
rodziców. 

 

 

Czas trwania warsztatów: ok. 3,5 
godziny zegarowe 
 
 
Po warsztatach istnieje możliwość 
zakupu zarówno książek jak i 
teatrzyków. 
 
Cena warsztatów do uzgodnienia. 
 

 

Zawartość merytoryczna warsztatów: 

1.Historia Kamishibai 
Przegląd historycznych dziejów Kamishibai od XII w. do współczesności. Skąd wywodzi się Kamishibai, jakie były jego 
losy w Japonii i dlaczego dziś, na całym świecie, osoby którym bliski jest rozwój czytelnictwa z powodzeniem po niego 
sięgają. 
 
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 myśli i rozwoju percepcji u dzieci w wieku 3-12. 
• Kamishibai jako narzędzie pracy nauczyciela 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.  
 Jak przedłużyć magiczną atmosferę Kamishibai. 
 
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,  
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• Ilustrujemy, piszemy, opowiadamy i czytamy. 
• Propozycje warsztatów Kamishibai dla dzieci i scenariuszy lekcji. 

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

 

 

Organizujemy 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. 
 
Po warsztatach istnieje możliwość zakupu 
zarówno książek jak i teatrzyków. 
 

 

Warsztaty dla dzieci (wariant 2) „Tworzymy książkę Kamishibai” 

 

Organizujemy warsztaty ilustracji i opowiadania 
Kamishibai dla dzieci, podczas której dzieci tworzą 
własne książki Kamishibai. 
 
Wiek uczestników: 6-12 lat. 
 
Czas trwania warsztatów: ok. 4 godziny 
zegarowe /z 2 przerwami/  
Cena warsztatów dla jednej grupy  
(do 25 osób) do uzgodnienia. 
 
Po warsztatach istnieje możliwość zakupu 
zarówno książek jak i teatrzyków. 
 

 

 

 

Kamishibai Wydawnictwa Tibum 
Otrzymało Nagrodę Główną w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku  
organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii 
Kultura za rok 2013 
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