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Sieć współpracy i samokształcenia  
 
 

Edukacja teatralna w pracy z dziećmi  
w wieku przedszkolnym 

 
w drugim roku realizacji projektu 

 
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 

nauczycieli  w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” 
 
 
 

Drugi rok funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia, to szkolenia, konsultacje z ekspertem 
oraz aktywność uczestniczek sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. 
 
Szkolenia/ konsultacje  
 

Zgodnie z planem pracy sieci  9 października 2014 r. w Publicznym Przedszkolu nr 18 Chatka 

Puchatka w Kaliszu odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycielek przedszkoli i szkół uczestniczących w 

projekcie.   

Tematem szkolenia była  Drama jako metoda wychowania i nauczania.  

Nauczyciele poznali założenia dramy w pracy z małymi dziećmi, sposoby wykorzystanie dramoterapii   

w pracy indywidualnej oraz arteterapii w pracy z dzieckiem/ uczniem. Ważnym elementem szkolenia było 

zaprezentowanie pojęć, rodzajów i technik dramy.  

W części warsztatowej trenerka zaprezentowała zabawy dramowe dla dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym. Uczestniczki miały możliwość prezentowania również własnych propozycji zabaw 

darmowych jakie organizują w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. Dużo pytań uczestniczek do 

ekspertki i dyskusja potwierdziły potrzebę realizacji zagadnienia.  

Na zakończenie zajęć  trenerka zaprezentowała cytat potwierdzający , że drama to metoda rozwoju poprzez 

doświadczenie i przeżywanie 

 

 

 

„Łączenie głowy i serca poprzez humor i zabawę  

może być równie uzdrawiające,  jak praca nad gniewem, rozpaczą czy niepokojem”                           
  (Rokell Lerner) 

 

 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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Czwarte spotkanie  warsztatowe i konsultacja  dwuletniego planu pracy sieci,  

20 listopada 2014 w Publicznym Przedszkolu nr 18 Chatka Puchatka w Kaliszu

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

zagadnienia dotyczące różnych form teatrów lakowych. Nauczycielki poznały podstawowe typy lalek, 

sposób wykonania: pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, lalka cieni

sposoby wykorzystanie w pracy z dzieckiem i uczniem młodszym. ABC teatru lalek  i teatru cieni to 

materiał, który bardzo zainteresował uczestniczki szkolenia. Jak konstruować lalkę?, jak animować? jak 

przygotować scenę, dekorację i jak z lalką pracować ? to pytania na które odpowiedzi szukały uczestniczki 

warsztatów. Odpowiedzi  na pytania 

okiem specjalisty tworzyły mini przedstawienia, konstruowały dekoracje,
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warsztatowe i konsultacja  dwuletniego planu pracy sieci,  

Publicznym Przedszkolu nr 18 Chatka Puchatka w Kaliszu  na temat 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym – teatr cieni, kukiełkowy, lalkowy. 

zagadnienia dotyczące różnych form teatrów lakowych. Nauczycielki poznały podstawowe typy lalek, 

sposób wykonania: pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, lalka cieniowa  oraz ich charakterystykę i 

sposoby wykorzystanie w pracy z dzieckiem i uczniem młodszym. ABC teatru lalek  i teatru cieni to 

materiał, który bardzo zainteresował uczestniczki szkolenia. Jak konstruować lalkę?, jak animować? jak 

rację i jak z lalką pracować ? to pytania na które odpowiedzi szukały uczestniczki 

na pytania powstawały w działaniu z laką, kukiełką, pacynka. Nauczycielki pod 

okiem specjalisty tworzyły mini przedstawienia, konstruowały dekoracje, tworzyły lalki.
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warsztatowe i konsultacja  dwuletniego planu pracy sieci,  zrealizowane zostały 

na temat Formy teatru dla 

.  Szkolenie obejmowało 

zagadnienia dotyczące różnych form teatrów lakowych. Nauczycielki poznały podstawowe typy lalek, 

owa  oraz ich charakterystykę i 

sposoby wykorzystanie w pracy z dzieckiem i uczniem młodszym. ABC teatru lalek  i teatru cieni to 

materiał, który bardzo zainteresował uczestniczki szkolenia. Jak konstruować lalkę?, jak animować? jak 

rację i jak z lalką pracować ? to pytania na które odpowiedzi szukały uczestniczki 

działaniu z laką, kukiełką, pacynka. Nauczycielki pod 

tworzyły lalki. 
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Teatr cieni to zadanie trudne ale fascynujące dla twórcy jak i widza. Nauczycieli poznały rodzaje cieni: 

cienie chiński, cienie hiszpańskie, cienie ażurowe, laki witrażowe i cień tarczowy. Zapoznały się z zasadą 

działania cienia, sposobem tworzenia ekranu, postaci oraz sposobami organizowana przedstawienia.  

Dużą wartością szkolenia była możliwość doświadczania pracy z cieniem, tworzenia konstrukcji teatrzyku 

oraz realizowaniu zadań aktorskich.  

Podczas konsultacji nauczycieli uczestniczyły w dyskusji grupowej na temat  Jak przygotować ciekawy 

spektakl dla dzieci/ z udziałem dzieci np. kukiełkowy, lalkowy, cieni.  

 Dużo radości wszystkim uczestniczkom warsztatów sprawiła zabawa w teatr lalkowy i teatr cieni 

zorganizowana przez trenerkę. Nauczycielki dzieliły się swoim doświadczeniem oraz wątpliwościami co do 

tej formy teatru w przedszkolu i szkole.  
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Listopadowe spotkanie/ konsultacyjne było również szansą na doskonalenie umiejętności pracy na 
platformie www.doskonaleniewsicei.pl .  
Część praktyczna konsultacji obejmowała pracę uczestniczek sieci w mobilnej pracowni tabletowej 
jaka została zorganizowana w przedszkolu. Konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Kaliszu,  Jarosław Wujkowski  zaprezentował możliwości wykorzystania platformy, pomagał  
w logowaniu się na platformie, wskazywał sposoby tworzenia wątków, plików, zamieszczania 
plików  tekstowych, zdjęć. Uczestniczki sieci mogły ćwiczyć na platformie ORE pracując  
z tabletami.  Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem i dało możliwość pokonania trudności 
związanych z pracą na platformie i wykorzystaniem TIK.  

 
 

Platforma www.doskonaleniewsieci.pl   
 Drugi  rok działalności sieci to zwiększona aktywność uczestniczek na platformie  
internetowej. Nauczycielki chętnie logują się na platformie, uczestniczą w forum dyskusyjnym. 
Zamieszczają watki i posty w których prezentują swoje doświadczenia  związane z tworzeniem 
różnych form teatru w przedszkolu i szkole.   

 
 

 
 
 
 

Koordynator sieci Danuta Iwona Grzanka 
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