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Zabawa jest dla dzieci 
naturalną formą wyrażania 
siebie: swoich emocji, 
potrzeb, marzeń. 
Najlepszą rzeczą, jaką może zrobić nauczyciel 
przygotowujący w szkole teatralne przedstawie-
nie, jest zainicjowanie zabawy w taki sposób, by 
samoistnie przerodziła się w teatr. Zachęcamy do 
inspirowania się wyobraźnią dzieci, ich pomysła-
mi, wyliczankami, grami, opowiadaniami i ry-
sunkami. Słowem: do wspólnej zabawy teatrem. 

Każde dziecko jest artystą, więc teatr dziecię-
cy nie powinien polegać na angażowaniu tylko 
najzdolniejszych dzieci, które potrafią śpiewać, 
tańczyć, recytować wierszyki. Zależy nam, żeby 
przygotowanie spektaklu było prawdziwą przy-
jemnością dla całej grupy. Teatr, o który się upo-
minamy, inspiruje się dzieckiem; jego wyobraź-
nią, sposobem reagowania. Mówimy o teatrze, 
w którym reżyser nie jest wszechwiedzący i nie 
dyryguje maluchami, ale uważnie przypatruje 
się zachowaniu podopiecznych, jest otwarty na 
ich pomysły i szuka dla tych propozycji miejsca 
w strukturze spektaklu. Równocześnie stwarza 
bezpieczną przestrzeń zabawy, w której dziecko 
może tworzyć spontanicznie i bez narażania się 
na ocenę.

Szkoła
–

Zabawa
–

Teatr

Chcemy tym samym zachęcić Państwa do teatral-
nego eksperymentowania – budowania spekta-
klu z dziecięcych pomysłów, rozwijania treści z 
próby na próbę zamiast przenoszenia na scenę 
gotowego scenariusza. Dajmy dzieciom szansę 
współtworzenia przedstawienia, niech uwierzą, 
że w teatrze mogą opowiedzieć o sobie, o tym, co 
je interesuje lub niepokoi.

Oddajemy do Państwa rąk broszurę, która po-
wstała jako materiał edukacyjny projektu „Te-
atralny Plac Zabaw Jana Dormana”. Na kolejnych 
stronach znajdą Państwo serię prostych działań, 
które wykorzystujemy w praktyce teatralnej i 
wiemy, że znakomicie się sprawdzają. Część ćwi-
czeń została wykorzystana podczas pracy nad 
naszym spektaklem. Każde z nich można do-
wolnie modyfikować, dostosowując je do tema-
tu poruszanego w spektaklu. Mamy nadzieję, że 
nasze propozycje staną się dla Państwa i Państwa 
podopiecznych trampoliną do wielu teatralnych 
przygód!

Justyna Sobczyk,
Justyna Czarnota
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Między doświadczeniem…

kaczka
Rzecz dzieje się w przedszkolu…

Zwykłą codzienną krzątaninę przerywa wiadomość. 
„Przyjdzie do nas gość!” – zapowiada wychowawczyni. 
Oczekiwanie, niecierpliwość. Kto stanie w drzwiach? Otóż 
są: aktorzy. Wprowadzają do sali kaczkę – dużą, drewnianą, 
osadzoną na rowerowych kołach, z ruchomymi skrzydeł-
kami. Dzieci patrzą na nią. Onieśmielone? Zaciekawione? 
Aktorzy znikają, kaczka zostaje. Na piętnaście dni stanie 
się obserwatorem, a raczej towarzyszem dziecięcych zabaw. 
Pani czyta bajkę o kaczce, uczy słów kaczej piosenki. Dzieci 
troszczą się o nią, dogadzają. Kaczka została powiernikiem 
ich tajemnic, może nawet przyjacielem?
Nagle kaczka znika. Dzieci idą do teatru. Kurtyna odsłania 
się. Na scenie stoi kaczka, ICH kaczka.

***

Jan Dorman zainicjował doświadczenie w przekonaniu, że 
spektakl teatralny nie może być przygotowywany bez kon-
sultacji z pedagogami, a teatr będzie bliski dziecku tylko 
wtedy, gdy stanie się jego codziennością. W eksperymen-
cie wzięły udział dwa przedszkola: jedno otrzymało kaczkę 
żółtą, drugie – niebieską. Przed spektaklem maluchy do-
stały czapeczki w kolorze „swojej” kaczki. Przedstawienie 
„Kaczka i Hamlet” podejmowało temat rywalizacji, a dzie-
ci identyfikowały się z jedną z dwóch bohaterek spektaklu. 
Badania dowiodły, że dzieci dużo silniej przeżywały spek-
takl, gdy widziały na scenie doskonale im znany przedmiot.  

Eksperymenty pedagogiczno-teatralne 
Jana Dormana

… a zmyśleniem.

konik
Rzecz dzieje się w teatrze…

Jan Dorman dzwoni do jednego z będzińskich przedszko-
li, zaprasza dzieci do teatru. Kiedy? Za chwilkę, za godzinę 
może? Kierowniczka jest niechętna pomysłowi, ale zgadza 
się przyjechać, przekonana obietnicą wysłania po grupę 
autokaru. Dzieci długo sadowią się na krzesłach. Kurtyna 
odsłania się. To najkrótszy spektakl, jaki widzieli: aktorka 
uderza kijkiem o srebrne kopytko konika. I tyle. Wśród na-
uczycieli oburzenie. Dorman po kilku dniach namawia kie-
rowniczkę na powrót do teatru. Dzieci długo sadowią się 
na krzesłach. Kurtyna odsłania się. Sytuacja powtarza się, 
ale konik ma srebrną grzywę, a aktorka go głaszcze w rytm 
rozlegającej się muzyki. Mniejsze oburzenie. Dorman 
znów zaprasza dzieci do teatru. Kurtyna odsłania się. Na 
scenie konik, ale bez ogona. Ten trzyma w dłoni aktorka… 
Chór dziecięcych głosów: „Pani trzyma ogonek”. Aktorka 
przypina ogon. Rozlega się muzyka. 
Dzieci biją brawo. To pierwszy spektakl, który współtwo-
rzyły…

***

Rzecz nie zdarzyła się naprawdę. Dorman powtarzał tę 
anegdotę tyle razy, że zaczęła funkcjonować jako prawdzi-
wa historia – artykuły o tym eksperymencie były nawet 
publikowane przez niego w prestiżowych periodykach te-
atralnych w kraju i zagranicą. Z tego zmyślenia zrodził się 
„Konik” – przedstawienie skierowane do przedszkolaków, 
w którym pojawiają się postacie z poprzednich spektakli 
Dormana (Kandyd, Stella, Matka Courage). „Konik” opo-
wiada o marzeniach i drodze do ich spełnienia. 
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Część I
Moje ciało, moja przestrzeń

Teatr rodzi się z wyobraźni, ale to nie oznacza, że powstaje w gło-
wie. Wręcz przeciwnie: pochodzi z działania. Na początku zajęć 
warto przeprowadzić rozgrzewkę: rozbudzić ciało, uświadomić 
sobie, w jakim nastroju przyszliśmy na zajęcia, odprężyć się, zo-
stawić za sobą smutki i kłopoty. Skoncentrować się na działaniu 
teatralnym. Dobrze przeprowadzona rozgrzewka rozbudza ciało 
i wyobraźnię, integruje grupę, pobudza ciekawość, pozwala  ła-
godnie wprowadzić temat… Procentuje w każdym późniejszym 
momencie warsztatów!

Trzeba też poznać przestrzeń, w której się znajdujemy. Jeśli warsz-
taty odbywają się w szkole, sala jest doskonale znana wszystkim 
uczestnikom. Warto przyjrzeć się jej uważnie, by dostrzec jej te-
atralny potencjał. 
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A-To-My
Uczestnicy warsztatów zajmują miejsca w sali. Stoimy tak, 
by zachować dość duże odległości, by każdy miał wokół 
siebie sporo wolnej przestrzeni. Oddychamy głęboko i za-
czynamy powoli chodzić, spacerować. Próbujemy skoncen-
trować się na sobie, nie rozmawiamy, nie nawiązujemy kon-
taktu z innymi osobami. Każdy chodzi w swoim tempie, 
znajduje własną ścieżkę, nie podąża za nikim innym. Na 
chwilę skupiamy się na poszczególnych częściach swojego 
ciała (prowadzący może sugerować konkretne zachowania, 
np.: przeciągamy się, wyciągamy prawą rękę jak najdalej do 
przodu, stajemy na palcach i wyciągamy dłonie do góry). 
Prowadzący powinien uważnie obserwować swoich pod-
opiecznych, dbać o to, by ruch wypełniał całą salę, nie kon-
centrował się w jednym punkcie. Ważne, by każdy uczest-
nik warsztatów miał odwagę przechodzić przez środek, 
dobrze jest sprawdzać, czy nikt nie ukrywa się, chodząc 
jedynie wzdłuż ścian. Prowadzący może dać zadania, któ-
re zmieniają początkową sytuację: np. teraz chodzimy po 
zimnej wodzie, po gorącym piasku, po szyszkach w lesie.

A-To-My zmieniają krok
Poruszamy się w przestrzeni: cała grupa w jednakowym 
tempie. Kiedy ktoś się zatrzymuje – wszyscy się zatrzymują. 
Gdy ktoś rusza – wszyscy ruszają, naśladując krok podda-
ny przez tę osobę. Chodzimy w przestrzeni, dopóki kolejna 
osoba nie zatrzyma się i nie zaproponuje nowego kroku.

A-To-My krzyczą: 
„oł je!”

To ćwiczenie jest kontynuacją po-
przedniego. Tym razem nie chodzi 
jednak o propozycję zmiany kroku, ale 
o wymyślenie czynności, którą powtó-
rzy cała grupa. Chodzimy swobodnie 
w przestrzeni. Prowadzący poddaje 
pomysł: wszyscy skaczemy jak najwy-
żej do góry, dotykamy swojego ucha, 
klaszczemy itp. Przed wykonaniem 
zadania, wszyscy krzyczą: „o tak, oł 
je”. Po zakończeniu wracamy do swo-
jego tempa spaceru w przestrzeni. 
Teraz pomysł na wspólne wykonanie 
czynności poddaje inna osoba. Dla 
prowadzącego to ćwiczenie świet-
nie sprawdzi się, gdy chce utrwalić 
w uczniach dobry nawyk, np. witamy 
się z sąsiadem najgrzeczniej jak umie-
my. Warto jednak wykorzystać zada-
nie przede wszystkim do wybijania 
dzieci z przyzwyczajeń i dla kontrastu 
pokazać nietypowe sposoby powitań: 
np. poprzez dotykanie się czołami.

Gra w Teatr z Dormanem    5
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A-To-My łączcie 
się!
Prowadzący ma do dyspozycji trzy 
hasła np. „ogień”, „woda”, „wiatr”. Na 
każde z nich ustala z grupą konkretne 
zachowanie, np. „ogień”: uczniowie 
muszą stanąć jak najdalej od ogni-
ska, które znajduje się w centrum sali; 
„woda”: powinni poruszać się tak, by 
nie dotknąć stopami podłogi; „wiatr”: 
wszystkich zwiewa do środka. Prowa-
dzący wymienia hasła w dowolnej ko-
lejności. Przerwy pomiędzy kolejnymi 
zadaniami wypełnia spokojne chodze-
nie po sali. 

Swobodny ruch 
A-To-Mów?
Do tej pory dzieci poruszały się w du-
żej przestrzeni. Warto sprawdzić, co 
stanie się, gdy wprowadzimy ograni-
czenia, np. rozstawiając krzesła w róż-
nych punktach sali. Te przeszkody 
zmuszą uczniów do szukania ścieżek, 
uwzględniających nowe rozplanowa-
nie sali. Krzesła mogą posłużyć rów-
nież za materiał do budowy płotków, 
ograniczających przestrzeń. Należy 
zmniejszyć ją najpierw o połowę, 
a potem stopniowo redukować, by 
stawała się coraz mniejsza i mniejsza. 
Wszystkie osoby w grupie muszą sta-
le pozostawać w ruchu. Aby to było 
możliwe, konieczna jest współpraca!

A-To-My przyglądają się 
uważnie
Uczniowie poruszają się po sali. Tym razem zadaniem 
dzieci jest uważna obserwacja przestrzeni. Oglądają ścia-
ny, sufit, podłogę, skupiając się na  szczegółach: liczbie 
przedmiotów, ich kształcie, wielkości, materiale, z którego 
zostały zrobione. Po dłuższej chwili prowadzący prosi, by 
uczniowie zatrzymali się i zamknęli oczy: wtedy zadaje kil-
ka pytań dotyczących przestrzeni, np.: ile krzeseł znajduje 
się w sali? Jaki kolor ma kaloryfer? Czy drabinki pod ścianą 
sięgają aż do sufitu? Uczestnicy w myślach udzielają od-
powiedzi. Po kilku pytaniach otwierają oczy i sprawdzają, 
czy dobrze odpowiedzieli na zadane przez prowadzącego 
pytania. Zamiast zadawania pytań, może również popro-
sić, aby każdy przypomniał sobie jakiś wybrany fragment 
miejsca, odtworzył go w pamięci, a potem skonfrontował 
wizję z rzeczywistością. To ćwiczenie uwrażliwia dzieci na 
przestrzeń oraz uczy koncentracji oraz uważności.
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Parzyste A-To-My
Ćwiczenia w parach są bardzo waż-
nym elementem pracy w grupie. Ćwi-
czenie jest rozwinięciem poprzed-
niego zadania. Dzieci dobierają się 
w dwójki. Jedna osoba ma zamknię-
cie lub zawiązane chustką oczy. Dru-
ga staje się więc jej przewodnikiem. 
Przewodnik może delikatnie położyć 
rękę na plecach kolegi lub koleżanki, 
by zaprowadzić ją do miejsca, które 
chce zaprezentować. Zadaniem osoby 
prowadzonej jest opisać rzecz, której 
dotyka. Ważne, by zwrócić dzieciom 
uwagę, że nie mogą się posługiwać 
określeniami typu: „ładny”, ponieważ 
na moment nie dysponują zmysłem 
wzroku. Trafne będą takie przymiot-
niki jak: suchy, chropowaty, miękki, 
zimny.
To ćwiczenie służy rozwojowi senso-
rycznemu – przede wszystkim pobu-
dza zmysł dotyku.

A-To-My otwierają 
uszy
Wszyscy uczestnicy warsztatów kładą 
się wygodnie i zamykają oczy. W sali 
panuje cisza, wsłuchujemy się w nią. 
Po dłuższej chwili prowadzący otwiera 
okno. Dzieci nadal leżą, ale tym razem 
wsłuchują się w codzienne odgłosy 
ulicy. Po tym ćwiczeniu każdy uczeń 
powinien opowiedzieć, co usłyszał.

UWAGA!
W przedstawieniu najważniejszy jest 
temat! Warto zbudować rozgrzew-
kę tak, by pojawiły się w niej akcenty 
zapowiadające problem poruszany 
w spektaklu. Nie trzeba oczywiście 
modulować wszystkich ćwiczeń. Jeśli 
np. spektakl dotyczy strachu, a jedna 
z planowanych scen to przejście przez 
las (choćby Czerwonego Kapturka), 
można podczas zabawy zakomuniko-
wać, że rozstawione w sali krzesła to 
drzewa, za którymi może ktoś stać lub 
pod którymi można się schować przed 
deszczem na określone hasło. Efekt 
ćwiczenia jest podobny, a myślenie 
dzieci otwiera się przy okazji na nowy 
kontekst i temat. Dobrze zbudowane 
warsztaty (czy też: cykl warsztatów) 
mają wyraźnie zarysowaną linię dra-
maturgiczną: każde ćwiczenie wynika 
z poprzedniego, a całość podporząd-
kowana jest realizacji postawionego 
na początku spotkania celu.
Przed każdą próbą dobrze jest zasta-
nowić się, czego oczekujemy od dane-
go spotkania, czy chodzi o otworzenie 
tematu, czy skupiamy się na pracy nad 
konkretnymi scenami. Na początku 
pracy nad spektaklem warto pokazy-
wać bardzo szeroki kontekst porusza-
nego problemu: rozmawiamy o nim 
z dziećmi, dajemy im zadania pla-
styczne z nim związane, przynosimy 
książki, opowieści, bajki, które tema-
tycznie mogą wzbogacić naszą pracę.
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Kolażowy szał
Prowadzący przygotowuje powycinane z kolorowych gazet 
figury, na których pojawiają się ludzie, zwierzęta, rośliny. 
Każde z dzieci dostaje kartkę A3 i losuje jeden element, 
który staje się pierwszym fragmentem obrazka. Uczestnicy 
domalowują lub doklejają kolejne elementy, tworząc kolaż. 
Prowadzący podaje jego tytuł, wspólny dla wszystkich, 
np.: targ, szpital, supermarket, bunkier. 

Uczniowie prezentują gotowe prace. Wspólnie zastanawia-
ją się nad takim ich rozłożeniem, żeby ze wszystkich rysun-
ków powstał obraz przedstawiający różne punkty tytułowej 
przestrzeni. Można również wybrać sceny, które wydają się 
najciekawsze lub najbardziej dynamiczne i napisać dialog 
między ich bohaterami lub spróbować je przedstawić na 
scenie. 
Równie ciekawą wersją tego ćwiczenia jest zastąpienie wy-
cinanki z gazety abstrakcyjnym kształtem (np. plamą z tu-
szu), którą potem wzbogacamy o dodatkowe elementy, ko-
rzystając z dowolnej techniki plastycznej.
Zajęcia plastyczne są wartościowym dodatkiem do zajęć 
teatralnych, pobudzają do twórczego działania i ekspresji.

Jak już pisałyśmy, teatr rodzi się z działania. To, na ile aktywne 
będą dzieci, zależy od atmosfery, w jakiej odbywają się zajęcia. 
Warto na początku cyklu warsztatów zawrzeć z uczestnikami kon-
trakt – zbudować swoisty regulamin, składający się choćby z kil-
ku punktów, zawierających reguły, których wszyscy muszą prze-
strzegać, aby czuć się dobrze. O to przecież chodzi, żeby warsztaty 
były dla każdego przyjemnością, a nie przykrym przymusem, czy 
dodatkowym obowiązkiem. W dobrej atmosferze o wiele częściej 
rodzą się dobre pomysły! 

Wyobraźnia działa
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Rzeźba

Uczniowie siadają na podłodze. Dwójka chętnych z grupy 
wychodzi na środek i układa ze swoich ciał jakąś abstrak-
cyjną figurę. Pozostali uczestnicy przyglądają się. Jedna 
z osób odchodzi z układu, a na jej miejsce wchodzi kolej-
na, ustawiając się jednak w sposób zupełnie odmienny od 
poprzedniego. Można wyznaczyć porządek tych zmian lub 
pozwolić dzieciom samym decydować: wchodzi ten, kto 
ma pomysł na nową figurę. Warto zadbać o chwilę przerwy 
między zmianami, aby każdy przyjrzał się, jaki obraz utwo-
rzył się tym razem. Ćwiczenie można rozbudować, dzieląc 
grupę na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół buduje swo-
ją rzeźbę, a pozostała część grupy zastanawia się, jak tytuł 
można jej nadać. 

Rozgrzewka
wyobraźni
Stoimy w kręgu. Prowadzący poda-
je plastikową butelkę (równie dobrze 
może to być np. patyk, gdy jesteśmy na 
boisku, ołówek, jeśli bawimy się w kla-
sie), mówiąc np.: „To nie jest butelka, 
to jest samolot”. Naśladuje przy tym 
gestem lot. Kolejne osoby „zamienia-
ją” otrzymany przedmiot w zupełnie 
inną rzecz. W ten sposób dzieci po-
znają, w jaki sposób rzecz może stać 
się symbolem. Kreatywnego myśle-
nia uczy również zadanie polegające 
na wymienianiu różnych zastosowań 
dla np. gumki myszki, słoika, książki. 
Dzieci w kole powtarzają zdanie: „Mój 
słoik staje się dziś…” i uzupełniają je: 
„… doniczką, pojemnikiem na mąkę, 
butelką, w której zakopię w ziemi list”. 
Runda trwa do wyczerpania się pomy-
słów.
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Tajemnica pudła
Prowadzący stawia przed uczniami pudełko. Jest zamknię-
te i tajemnicze. Może symbolizować np. ich ulubioną za-
bawkę lub coś, co bardzo chciałyby mieć. Prosimy dzieci, 
by dokładnie opisały, czyli wymieniły cechy rzeczy, którą 
sobie wyobraziły. Nie mogą zdradzać, co to jest.
Wykonywałyśmy to ćwiczenie z aktorami podczas przygo-
towań „Teatralnego Placu Jana Dormana”. Aktorzy opisy-
wali rzeczy, które bardzo chcieli mieć w dzieciństwie, ale 
ich marzenie nigdy się nie spełniło. Ponieważ zadanie reali-
zowaliśmy w kontekście spektaklu „Konik” Jana Dormana, 
aktorzy wyliczając cechy, zaczynali od zdania: „Mój konik 
jest…” (mięciutki, pachnący, tylko mój itp.), „Mój konik 
ma…” (przyklapnięte ucho, rysę w prawym rogu, czerwo-
ny kolor).

Obraz
Prowadzący dzieli uczniów na dwie 
grupy. Pierwszej podaje po cichu ha-
sło, które trzeba zaaranżować w obra-
zie – może to być nazwa przestrzeni 
lub sytuacji, np.: biblioteka, przysta-
nek, gabinet stomatologa, urodziny 
koleżanki, ale też: kosmos, pustynia, 
bańka mydlana. Zespół nie naradza 
się. Na środek wychodzi chętny i zaj-
muje dowolne miejsce w przestrzeni. 
Pozostałe osoby z grupy dołączają do 
niego kolejno, muszą jednak dopaso-
wać się do powstającego – a więc stale 
zmieniającego się i uzupełniającego 
– obrazu. Gdy obraz jest gotowy, dru-
ga grupa zgaduje hasło podane przez 
prowadzącego. Ćwiczenie może zo-
stać rozbudowane o ruch: w ten spo-
sób postanie żywy obraz.

Podaj dalej!
Tym razem celem jest wspólne zbudo-
wanie krótkiej historyjki. Utrudnienie 
polega na tym, że każda osoba w kole 
ma do dyspozycji tylko jedno słowo. 
Kolejni uczniowie muszę powtarzać 
wszystkie poprzednio usłyszane wy-
razy i do nich dopiero dokładać swoją 
cegiełkę.   



Gra w Teatr z Dormanem    11

Raz, dwa, trzy, 
wychodź Ty!
Nie ma chyba niczego bardziej abs-
trakcyjnego niż teksty wyliczanek 
i rymowanek powtarzanych na po-
dwórkach. Za Dormanem namawia-
my do wykorzystania potencjału wy-
liczankowego, ale też zachęcamy do 
wsłuchania się w ich treść.

Prowadzący prosi dzieci o wypisanie 
tekstów, których same używają albo 
które lubią. Wspólnie wybierają kilka 
najlepszych wierszyków, przepisują 
je na kartkę i wrzucają do kapelusza. 
Prowadzący dzieli grupę na kilka ze-
społów. Każdy losuje jeden tekst. Za-
danie polega na opracowaniu linii 
melodycznej innej niż tradycyjnie 
używana lub prostej choreografii, przy 
której będzie odbywało się wyliczanie. 
Ćwiczenie kończy prezentacja. Pro-
wadzący może podzielić powtórnie 
grupę na zespoły i zaproponować sa-
modzielne wymyślenie tekstu nowej 
wyliczanki.

UWAGA!
Dawanie informacji zwrotnej jest 
trudną sztuką. Jako nauczyciele je-
steśmy tymi, którzy oceniają. System 
szkolny wraz z przynależną mu skalą 
ocen (nawet jeśli wyrażona jest w sym-
bolach, a nie w liczbach) zmusza nas 
do zbyt łatwego wydawania sądów: 
to jest dobre, to – złe. Warto omówić 
każdą etiudę, nie spoglądając jednak 
na nią z perspektywy osoby ocenia-
jącej. W niektórych proponowanych 
powyżej ćwiczeniach ważne jest utrzy-
manie podziału na grupę działającą 
teatralnie i grupę obserwującą impro-
wizację. Dzięki temu każda osoba ma 
okazję doznać występu z perspektywy 
widza i aktora. Dobrym pomysłem 
jest oddanie w pierwszym momencie 
głosu występującemu dziecku, zada-
nie pytania: „Jak się czułeś w tej sce-
nie? Czy udało się zrealizować, to co 
zamierzałeś?”. Potem można oddać 
głos oglądającym: niech opowiedzą 
o swoich odczuciach. Dopiero na koń-
cu wypowiada się prowadzący, wska-
zuje, co było ciekawe, jaki trop warto 
kontynuować… Trzeba zadbać o mo-
tywującą informację zwrotną, żeby 
dziecku dalej chciało się pracować, 
wymyślać. Żeby czuło się partnerem, 
wkładając wysiłek i trud w realizację 
wspólnych teatralnych planów.
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Etap I
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, 
czego obawiają się dzieci, które trafiły 
na warsztaty. Można je po prostu o to 
spytać. Na pewno padną różne od-
powiedzi, być może niektóre będą się 
powtarzać. Na potrzeby tej broszury 
możemy założyć, że większość dzieci 
deklaruje, że boi się ciemnego pokoju. 
Prowadzący próbuje dowiedzieć się, 
co robią uczniowie, by przełamać swój 
strach. Przykładowe rozwiązania, któ-
re może podać dziecko:
płacze; woła rodziców; przytula swo-
jego ulubionego misia; mówi głośno: 
„nie boję się ciemności” i powtarza to 
kilkanaście razy, dodając sobie odwa-

gi; zamyka oczy i wyobraża sobie, że 
znajduje się w innym miejscu, np. na 
plaży; nie robi nic i z przerażaniem 
wpatruje się w ciemność, czekając aż 
jakiś kształt się poruszy i je zaatakuje, 
a w wyobraźni nazywa wszystkie du-
chy, które wydaje mu się, że widzi….
W każdej z tych reakcji kryje się te-
atralny potencjał! Trzeba go tylko 
wydobyć i wykorzystać. Takie reakcje 
może wziąć dla siebie Czerwony Kap-
turek. Istnieje przecież wiele możliwo-
ści na przejście przez las, wiele spo-
sobów na poradzenie sobie z trudną 
sytuacją.

Część II
Sprawa Czerwonego Kapturka

Bajkę o Czerwonym Kapturku znają wszyscy. To jedna z funda-
mentalnych historii dzieciństwa, interpretowana przez znakomi-
tych badaczy (Bruno Bettelheim), adaptowana na potrzeby kina, 
przenoszona na scenę przez reżyserów – zarówno w teatrze zawo-
dowym, jak i amatorskim. 

Stereotypowa bohaterka ma na sobie czerwony kubraczek, jest 
miła, nieśmiała i bezbronna. Warto zaprzeczyć takiemu wzorcowi 
Czerwonego Kapturka. W naszym scenariuszu każdy z uczniów 
może się nim stać, więc ma prawo wyobrażać sobie, że dziewczyn-
ka zachowywała się w taki, a nie inny sposób. I każdy z tych spo-
sobów jest równie dobry.

Warto na początku postawić sobie pytanie: o czym jest dla mnie 
„Czerwony Kapturek”? Jeśli o strachu, to w myśl tworzenia spek-
taklu – kolażu, poszerzamy temat samej bajki o osobiste historie 
naszych uczniów. 

W życiu ciągle zdarzają się sytuacje, w których się boimy, warto 
więc o lęku dyskutować również z dziećmi. Przy takim założeniu 
centralnym punktem inscenizacji może być droga Czerwonego 
Kapturka przez las.
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UWAGA!
Warto pamiętać, że wiele naprawdę 
interesujących kwestii pada poza sce-
ną. Czasem właśnie te teksty mogą 
znaleźć się w spektaklu. Dlatego pro-
wadzący powinien mieć uszy szeroko 
otwarte i notować wszystko, co mówią 
dzieci. Podczas wspólnego szukania 
dobrej drogi inscenizacji konkretnej 
sceny szczególnie istotne jest umiejęt-
ne dawanie informacji zwrotnej przez 
prowadzącego. To dorosły jako reży-
ser spektaklu wybiera najciekawsze 
momenty i odpowiada za połączenie 
je w całość i nanizanie poszczegól-
nych scen na nitkę: połączenie ich li-
nią dramaturgiczną.

Etap II
Prowadzący prosi dzieci, by przypo-
mniały sobie sytuację, w której bardzo 
się bały. Niech spróbują ją opowie-
dzieć nie jako swoje wspomnienie, 
ale wpiszą ją w bajkową narrację, 
np.: „Dawno, dawno temu była sobie 
dziewczynka, która pojechała z ro-
dzicami nad morze. Pewnego dnia na 
plaży szukała muszelek, aby ozdobić 
swój zamek z piasku. Zbierała je do 
wiaderka, szła i szła, aż wreszcie zo-
rientowała się, że nie wie, gdzie jest 
i rozglądając się wokół, nie dostrzegła 
swoich rodziców”. I tak dalej.

Etap III

Droga przez las to wspaniały temat 
do improwizacji. Zajęcia warto zacząć 
od rozgrzewki, podczas której w wy-
obraźni grupa przeniesie się do lasu. 
Przykładowe ćwiczenia przywoływa-
łyśmy w części I.   

Potem warto zostawić przestrzeń dla 
działania dzieci: niech każde zapropo-
nuje sposób, w jaki chce przemierzać 
drogę przez las. Dzięki temu wszystkie 
osoby w grupie mają szansę być Czer-
wonym Kapturkiem. Warto wprowa-
dzić do ćwiczenia różne urozmaice-
nia, np.:
- Grupa staje w dwóch szeregach na-
przeciw siebie, dotykając się ramiona-
mi. W środku powstaje wąska dróżka. 
Dzieci pojedynczo przechodzą nią, 
najlepiej zamykając oczy. Grupa może 
cicho wydawać odgłosy lasu. Po za-
kończonej drodze uczniowie stają się 
na powrót cegiełką w murku.
- Grupa nadal stoi w dwóch szere-
gach, tym razem każdy ma nieco wię-
cej miejsca. Osoba, która przemierza 
las, dodaje sobie odwagi mówieniem. 
Od czasu do czasu drzewa mogą jej 
odpowiadać, np. dziecko mówi: „Nie 
boję się, przecież to już niedaleko, za-
raz będę na miejscu”, las odpowiada: 
„Boisz się, boisz się. Przecież widać, że 
się boisz”. Z takich sytuacji może zro-
dzić się świetny monolog Czerwonego 
Kapturka!
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Czasem zdarza się, że natrafimy na tekst, który bardzo chcieliby-
śmy zrealizować z uczestnikami naszych warsztatów. Przed zaada-
ptowaniem go na scenariusz, warto sprawdzić, co myślą o nim nasi 
podopieczni, co jest w nim ciekawego dla nich. Ćwiczenia zostały 
podzielone na kilka etapów, by dać dzieciom czas na przemyślenia, 
gromadzenie pomysłów itp. Na kolejnych spotkaniach możecie 
więc przejść przez taką oto ścieżkę:

Etap II

Każdy z uczestników warsztatów za-
stanawia się, jaka sytuacja z czytanego 
tekstu zwróciła jego uwagę. Gdy wszy-
scy są gotowi, rozdajemy kartki A4 
i prosimy o narysowanie tej sytuacji. 
Ważne, by uczniowie nie porozumie-
wali się ze sobą, ale rzeczywiście zo-
brazowali fragment, który najbardziej 
zapadł im w pamięci.

Etap III
Oglądamy przygotowane przez 
uczniów rysunki. Możemy to robić, 
siedząc w kole. Każdy po kolei wyja-
śnia, jaką scenę narysował. Sprawdza-
my, czy w grupie znajdują się osoby, 
które wybrały ten sam fragment. Jeśli 
tak – łączymy je w zespoły. Ustalamy 
na podstawie rysunków kolejność 
zdarzeń: to ona będzie stanowiła o po-
rządku prezentowania scen. 

Ta runda może stać się świetną okazją 
do rozmowy o przeczytanym tekście. 
W powstałych już zespołach ucznio-
wie dyskutują, dlaczego spodobał 
im się konkretny moment opowie-
ści. Ustalają listę argumentów, które 
przedstawią pozostałym grupom.

Z tekstu rodzi się teatr!

Etap I

Grupa siedzi wygodnie w przestrzeni, 
w której odbywają się warsztaty. Pro-
wadzący odczytuje głośno i wyraźnie 
tekst, starając się, by uczniowie się na 
nim maksymalnie koncentrowali. Jeśli 
tekst jest długi i pracujemy ze starszy-
mi dziećmi, można przeczytać całość 
wspólnie: z podziałem na role lub 
fragmentami.
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Etap IV
 
Zadania tego etapu skupione są na 
wczytaniu się każdej grupy w swoją 
scenę i kończą się prezentacją po-
szczególnych zespołów. Każdy występ 
nagradzamy brawami!

- Każdy zespół przedstawia wybra-
ną przez siebie sytuację za pomocą 
dźwięków. Podczas prezentacji reszta 
grupy ma zamknięte oczy. 
- Każdy zespół przygotowuje audycję 
radiową, w której relacjonuje przebieg 
danej sceny. 

Etap V
 
Każdy zespół przygotowuje etiudę 
w oparciu o swoją scenę. Ponieważ 
prezentacje odbywają się w porząd-
ku zgodnym z biegiem wydarzeń, po 
wszystkich występach pojawia się za-
rys przedstawienia.

Przy powtórnych pokazach warto 
omówić każdy występ – nie tylko pro-
wadzący może udzielać wskazówek 
i zadawać pytania, ale też pozostali 
członkowie grupy. Wszyscy powinni 
zastanowić się, czy zaprezentowane 
fragmenty opowiadają całą historię, 
czy może należy dodać jakieś sceny?   

W grupie zastanawiamy się nad sce-
nografią, kostiumami. Tak zbudowany 
spektakl jest montażem scen. Każde 
dziecko pracuje nad materiałem, któ-
ry zwrócił jego uwagę, więc jest dla 
niego ważny. Warto ustalić, czy jako 
grupa znajdujemy powody, dla któ-
rych chcemy zaprezentować publicz-
nie taką inscenizację.

UWAGA!

Teatr ekspresji, czyli – korzystając z terminologii Jana Dro-
mana – teatr tworzony z dziećmi, nie ma na celu przygoto-
wania profesjonalnego, nienagannego przedstawienia. Nie 
chodzi o to, by wykorzystywać bogatą scenografię i profe-
sjonalne oświetlenie czy nagłośnienie. Dzieci nie są zmu-
szane do wypowiadania kwestii, których nie rozumieją. To 
teatr, którego twórcy inspirują się dziećmi, uwzględniają 
ich wiek rozwojowy, sposób myślenia o świecie, ich wy-
obraźnię. Tworzą nie wbrew dzieciom, ale razem z nimi.
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Jan Dorman – założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie (1951-
1978). Drogę zawodową tego pedagoga i reżysera rozpoczęła praca z dziećmi (Międzysz-
kolny Teatr Dziecka,  Eksperymentalny Teatr Dziecka w Sosnowcu), podczas której 
czerpał z wrodzonej potrzeby zabawy i instynktu dramatycznego swoich wychowanków. 
To doświadczenie zaowocowało w jego późniejszej pracy z aktorami. W teatrze zawodo-
wym (który nazywał teatrem impresji, dla odróżnienia od teatru ekspresji – tworzonego 
przez dzieci) inspirował się dziecięcą zabawą: szukał jej specyficznego rytmu, w swoich 
spektaklach wykorzystywał wyliczanki i piosenki zasłyszane na podwórkach, ale przepla-
tał je cytatami z dzieł klasyków (Szekspir, Bertolt Brecht, Samuel Beckett). Te fragmenty 
łączył w afabularne struktury, które młodzi odbiory rozumieli lepiej niż dorośli. Dzięki 
temu jego przedstawienia zapisały się w historii teatru jako oryginalne i niepowtarzalne.

Twórca Teatru Dzieci Zagłębia wielokrotnie podkreślał, że dziec-
ko uczy się i rozwija przez zabawę. „Teatralny Plac Zabaw Jana 
Dormana” to projekt inspirowany twórczością tego pedagoga i re-
żysera oraz postulowaną przez niego teorią wychowania poprzez 
teatr. Najważniejszym jego elementem jest spektakl dla dzieci 
w wieku 6-9 lat. W scenografii nawiązującej do najważniejszych 
spektakli Jana Dormana aktorzy podejmują działania, do których 
angażowana jest publiczność. Zabawa jest skoncentrowana wokół 
odkrywania możliwości każdego z obiektów, funkcji, które może 

pełnić we wspólnie stwarzanym świecie. Elementy scenografii sta-
nowią obiekty instalacji artystycznej przeznaczonej dla dorosłych. 
Projekt został rozbudowany o warsztaty dla nauczycieli i anima-
torów kultury, badania socjologiczne w szkołach oraz publikację 
scenariuszy Jana Dormana. Między październikiem a grudniem 
2012 roku projekt będzie gościł w teatrach i szkołach podstawo-
wych w powiatach: będzińskim, bydgoskim, białostockim oraz 
gdańskim, a także w województwie opolskim. Projekt będzie kon-
tynuowany w 2013 roku.

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana

Projekt realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego w Warszawie we współpracy 
z Fundacją sztuka.idea., finansowany ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.dorman.e-teatr.pl
www.instytut-teatralny.pl
 
Na stronach można znaleźć informacje o innych pro-
jektach Instytutu Teatralnego z zakresu pedagogiki 
teatru.

Dziękujemy Iwonie Dowsilas, prezes Fundacji im. Jana 
Dormana, za inspirację, udostępnienie materiałów 
niezbędnych do realizacji projektu i wszelką pomoc.
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