
Prezentacja autorskiego wydarzenia – odkrywanie Łodzi oczami dziecka – Łódź w wyobraźni techniką 

teatru cieni 

1.Przedmiot i temat projektu - W cieniu Łodzi 

2.Cele operacyjne 

- pogłębianie wiedzy na temat miasta w którym mieszkamy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości dzieci 

- poznanie teatru cieni jako jednej z form sztuki teatralnej 

- nauka animacji lalką cieniową 

 -pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

- przełamywanie onieśmielenia przez występy na scenie 

- ćwiczenie umiejętności koncentracji i skupiania się na zadaniu oraz słuchaniu i obserwowaniu innych 

3.Uczestnicy działania –Dziecięca Grupa Teatralna Lustro – dzieci I-III klasa SP (7-10 lat) 

4.Miejsce zajęć – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 - sala którą można wyciemnić (u nas jest to sala ze sceną, nie jest to jednak 

konieczne, wystarczy oddzielić miejsce na prezentacje stwarzając umowną scenę, na której umieszczamy teatrzyk cieni lub białe 

płótno trzymane przez dwie osoby, z tyłu umieszczamy krzesło na którym posadzimy dziecko z latarką). 

5.Fazy realizacji projektu i opis działania: 

I Faza – Wprowadzenie do zajęć : Przywitanie uczestników i zapoznanie z tematem zajęć. Prowadzący rozmawia z dziećmi na 

temat miasta Łódź – miasta w którym dzieci mieszkają, zadaje następujące pytania: „Z czym Wam się kojarzy miasto Łódź?”, 

„Jakie znacie zabytki lub  ciekawe miejsca do zobaczenia i pokazania innym?” , „Co wiecie na temat historii naszego miasta?” 

Kolejno dzieci dostają duży karton papieru i flamastry, prowadzący przypomina dzieciom poznaną już na wcześniejszych 

zajęciach jedną z mnemotechnik - mapy myśli (chętna osoba rysuje na środku kartki łódkę – symbol miasta, dzieci na zasadzie 

pierwszego skojarzenia wpisują i rysują flamastrami wszystkie hasła związane z miastem Łodzią. Faza II – Tworzymy lalki 

cieniowe – Prowadzący pokazuje dzieciom jak wykonać prostą lalkę cieniową, kolejno dzieci mają za zadanie wykonać 

własnoręcznie proste lalki cieniowe – lalkę swojej osoby i lalkę miejsca, które według dziecka jest najciekawszym miejscem w 

Łodzi (np. pomnik, muzeum, swoje podwórko, ulica Piotrkowska).Faza III - Praca w parach – Dzieci dobierają się w pary, 

prowadzący zadaje zadanie: „Wyobraź sobie, że przyjeżdża do Ciebie koleżanka lub kolega z innego miasta, chcesz pokazać i 

zaprezentować swoje miasto Łódź ”, dzieci tworzą krótkie  scenki , które kolejno będą prezentować na scenie za pomocą lalek 

cieniowych. Każda para występuje dwa razy – technika zamiany ról -każde dziecko zagra zarówno osobę, która zaprasza na 

wycieczkę po swoim mieście koleżankę lub kolegę oraz koleżanką/kolegą z innego miasta. Faza IV – Prezentacja – prowadzący 

daje wskazówki w jaki sposób animujemy proste lalki cieniowe, pokazuje gdzie umieszczamy światło w teatrze cieni, kolejno 

dzieci metodą improwizacji na scenie w teatrze w swoich parach przedstawiają krótkie scenki na temat prezentacji swojego 

miasta, dodatkowa chętna osoba trzyma latarkę, pełni funkcję „świetlika”. Faza V – Podsumowanie zajęć i ewaluacja -

Prowadzący zadaje pytanie : „Czego nowego dowiedzieliście się na dzisiejszych zajęciach”, „Czy uważacie, że nasze miasto, jest 

ciekawe i czy warto o nim mówić, poznawać jego historię, odwiedzać ciekawe miejsca? „ Czy teatr cieni jest trudną techniką? „ 

Czy rola „świetlika” czyli osoby technicznej, która jest odpowiedzialna za światło jest rolą ważną w teatrze cieni?”, „Co było 

trudne a co łatwe podczas zajęć” (dyskusja). 

Zastosowane metody i techniki: Burza mózgów, rozmowa kierowana, dyskusja, praktyczne działania, metoda pisania na scenie, 

improwizacja, technika zamiany ról, pokaz.  

Środki dydaktyczne: Duży arkusz papieru, flamastry, ołówki, kartony do wykonania lalek cieniowych, taśma klejąca, patyczki, 

laminarka, biały materiał do stworzenia teatru cieniowego lub gotowy teatrzyk, który podklejamy od wewnątrz białym 

materiałem lub papierem , latarka. 

 

 


