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Miniatura dzieciom w sieci

Teatr Miniatura pozostaje zamknięty, ale bardzo nam 
zależy, żeby nie stracić kontaktu z naszą widownią. 
Realizujemy więc inicjatywy, które można zorganizować w obecnych warunkach. Pod ogól-
nym hasłem Miniatura dzieciom w sieci kryją się różne materiały, które możecie znaleźć na 
naszej stronie w Strefie Zabaw (instrukcje, jak zrobić teatralne lalki: kukłę i pacynkę, zagadki 
i zadania do rozwiązania dla dzieci, artykuły, w których polecamy literaturę dla najmłod-
szych i trochę starszych), razem z Internetowym Teatrem dla Szkół udostępniamy nasze trzy 
spektakle: Zostań przyjacielem, Bajki robotów i Krzyżacy. Nasza pedagog teatru opracowała 
do nich e-warsztaty teatralne, które może przeprowadzić online dla klas na platformach do 
nauki zdalnej. 

Przygotowaliśmy też lalkowy miniserial dla dzieci, tłumaczący w prosty sposób zagadnienia 
związane z epidemią. Serial dostępny jest bezpłatnie na naszej stronie i YouTube. Każdy 
odcinek trwa ok. 6 minut i może być dobrym wstępem do rozmowy z dziećmi na temat 
obecnej sytuacji. E-warsztaty mogą być przeprowadzone również na ich podstawie.

Na samym końcu naszych propozycji znajdziecie też konkurs dla uczniów na komiks inspi-
rowany serialem Papety: z ostatniej chwili.

Zapraszamy 
do korzystania 

i oglądania!
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Spektakle Teatru Miniatura 
dostępne w sieci

„Bajki  robotów” na podstawie opowiadań Stanisława Lema • dla widzów: 6+, 
czas trwania: 59 minut
Dwóch przyjaciół-robotów wyrusza w kosmiczną podróż, gdzie spotykają przedziwne maszyny 
i jeszcze dziwniejszych władców planet, m.in. elektronicznego poetę Elekrybałta, maszynę, 
która robi wszystko na literę „n” czy wszystkim znudzonego króla Globaresa. Przygody 
głównych bohaterów opowiadane są za pomocą robotów, obiektów kinetycznych i maszyn. 
Aktorzy stosują elektroanimację oraz grają na tak kosmicznym instrumencie jak theremin 
– jedynym instrumencie, na którym się gra bez dotykania go.
• link_1

„Zostań przyjacielem” • dla widzów: 5+, czas trwania: 56 minut
Muzyczna historia przyjaźni pingwinki, która uciekła z zoo i żółwia porzuconego przez 
właścicielkę. Pinia i Franciszek spotykają się przypadkiem i przeżywają wiele zabawnych, 

https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow


Miniatura dzieciom w sieci

a czasem groźnych przygód. Po drodze spotykają nawet duchy kaszubskich lasów – Ciotkę 
Borową i Purtka. Na przykładzie nietypowej przyjaźni Zostań przyjacielem pokazuje, że jej 
istotą jest wzajemna akceptacja różnic i bezwarunkowe wsparcie, a dom może okazać się nie 
tylko fizycznym miejscem, ale po prostu przestrzenią, którą tworzy się razem. 
• link_2

„Krzyżacy” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza • dla widzów: 10+, czas 
trwania: 96 minut
Pierwsza adaptacja powieści Sienkiewicza w formie teatru lalkowego. To świetnie opowiedziana 
historia, która może wciągnąć, rozśmieszyć i wzruszyć zarówno młodszych, jak i dojrzałych 
widzów. Autor adaptacji i reżyser Jakub Roszkowski tak podszedł do powieści, aby wydobyć 
tematy i formy, które mogą być bliskie młodzieży. 
• link_3

https://iteatr.tvp.pl/38225413/zostan-przyjacielem
https://iteatr.tvp.pl/36867049/krzyzacy-spektakl-na-zywo-z-teatru-miniatura-w-gdansku
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E-warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne online do przeprowadze-
nia na platformie szkolnej do nauki zdalnej. 
Warsztaty w nurcie współczesnej pedagogiki 
teatru służą rozwijaniu autorefleksji, komu-
nikacji, wzmacniają kompetencje twórcze 
i odbiorcze, a także relacje w grupie, tworząc 
wspólne, niepowtarzalne doświadczenia. Pro-

ponujemy dwa typy warsztatów – do kon-
kretnego spektaklu oraz okołoteatralne lub 
poruszające konkretny temat (do ustalenia 
z opiekunem klasy).

Przykładowy przebieg e-warsztatów 
teatralnych do spektaklu:
• krótkie wprowadzenie do spektaklu
• wspólne oglądanie przedstawienia
• warsztat nawiązujący do spektaklu, pod-

czas którego uczniowie bawią się moż-
liwościami spotkania online – obrazem, 
dźwiękiem, słowem i ruchem. Pedagog 
teatru dba o zaangażowanie wszystkich 
zmysłów, a także o wychodzenie od indy-
widualnego sposobu myślenia do zbioro-
wej kreacji. Podczas warsztatu uczniowie 
są zarówno odbiorcami, jak i twórcami, 
dzięki którym powstaje Awangardowy 
Performans z klasą w sieci.
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Czas trwania całego spotkania: około 
2 h (zależnie od długości spektaklu) lub do 
ustalenia

Koszt:  100 zł (niezależnie od ilości osób 
w grupie)

Maksymalna wielkość grupy:  30 osób

Grupy wiekowe:
• klasy 1–3: 

Papety: z ostatniej chwili
• klasy 2–6: 

Bajki robotów lub Zostań przyjacielem
• klasy 6–8:

Krzyżacy (10+, lektura uzupełniająca w kla-
sie 7), Kasieńka (11+), Bunt (13+)

W rozmowie z pedagogiem możecie dobrać 
materiał odpowiedni dla uczniów. 

kontakt w sprawie e-warsztatów

Monika Tomczyk | pedagog teatru

tel. 885 780 204

monika.tomczyk@teatrminiatura.pl

edukacja@teatrminiatura.pl
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spektakle dostępne tylko w ramach 
e-warsztatów

„Kasieńka”  na  podstawie  książki 
Sarah Crossan • 11+, czas trwania: 78 minut
Dwunastoletnia Kasieńka wyrusza z mamą 
z Gdańska do Coventry w Wielkiej Brytanii 
w poszukiwaniu ojca, który wyjechał tam 
do pracy i słuch po nim zaginął. Trafia do 
nowej szkoły, gdzie z powodu słabszej znajo-
mości języka wszyscy traktują ją jak gorszą. 
To uniwersalna opowieść o uprzedzeniach, 
przyjaźni, pierwszej miłości i sile, jaką może 
dać odkrywanie i realizacja swoich pasji.

„Bunt” na podstawie powieści  Wła-
dysława Reymonta • 13+, czas trwania: 
80 minut
Bunt to ostatnia – wydana 21 lat przed Folwar-
kiem zwierzęcym George’a Orwella – powieść 
polskiego noblisty Władysława Reymonta. 
Powieść różniąca się znacznie od jego dotych-
czasowego dorobku, połączenie baśni i anty- 
utopii. Pies Rex zostaje zraniony i wyrzucony 
z gospodarstwa. Ukrywa się, poluje, rozmawia 
z domowymi i dzikimi zwierzętami o trudach 
i niesprawiedliwości, o pięknych, dalekich 
krajach, gdzie na pewno jest lepiej. Wspomina, 
marzy, walczy o swoje miejsce… i planuje bunt. 
Bunt zwierząt przeciwko ludziom.

Michał Pruszak, nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej nr 80 o e-warsztatach:
Spotkanie jest wirtualne, lecz emocje, jakie mu 
towarzyszą, są jak najbardziej prawdziwe. (…) 
Edukatorzy z Teatru Miniatura udowadniają, że 
nawet gdy siedzimy przed ekranami komputerów, 
w oddaleniu, możemy działać wspólnie, razem 
tworzyć, wykorzystując jako narzędzie dźwięk, 
obraz, manipulując przestrzenią wyznaczaną 
przez internetowe kamerki, z których obraz 
składa się w bogatą mozaikę.

Nowatorskie pomysły autorów programu, nie-
możliwe do zrealizowania w innych warunkach, 
tu przyjmują formę, w jakiej dziecięcy odbiorcy 
(i twórcy!) odnajdują się doskonale. Po takiej 
wizycie w Teatrze Miniatura zyskuje się prze-
świadczenie, że z każdej trudnej sytuacji można 
wydobyć coś niezwykłego, co pokazuje nam świat 
od innej, mimo wszystko radośniejszej strony.
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zdjęcia z e-warsztatów teatralnych
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Miniserial „Papety: 
z ostatniej chwili”

Co to jest wirus? Czy pandemia to rodzaj 
anemii? Dlaczego wszyscy mamy myć ręce 
i czy trzeba zbierać zapasy? Dzieci też czują się 
zaniepokojone wieściami dotyczącymi sytuacji 
w naszym kraju i na świecie, które docierają do 
nich tylko częściowo, ale bezpośrednio wpły-
wają na ich życie. W serii Papety: z ostatniej 
chwili artyści z Teatru Miniatura z pomocą 
teatralnych lalek – Rodziny Papetów – w pro-
sty sposób tłumaczą trudne sprawy, jednocze-
śnie zachęcając dzieci do odpowiednich zacho-
wań. Kolejne odcinki serialu będą dotyczyły 
też innych aktualnych kwestii społecznych, 
które warto dzieciom wytłumaczyć.

I  odcinek:  M jak Makaron, P jak Panika
• link_1

II  odcinek:  #zostańwdomu
• link_2

III  odcinek:  Słowo na kwa
• link_3

IV odcinek:  Nuda i ekologia
• link_4

https://youtu.be/rdQWRs58J6Y
https://youtu.be/fLOnmqvVubQ
https://www.youtube.com/watch?v=lryQSILHKwg&feature=youtu.be
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Jak zrobić…

Na naszej stronie znajdziecie kilka instruk-
cji, jak w prosty sposób zrobić np. teatralne 
lalki: kukłę i pacynkę. Przygotowali je dla 
was pracownicy Pracowni Plastycznej teatru.

Jak zrobić pacynkę i  kukłę
• link_1

Jak zrobić maseczkę
• link_2

Jak zrobić stwora z rękawiczki
• link_3

https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/03/16/jak-zrobic-pacynke-i-kukle/
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/04/03/jak-zrobic-maseczke-instrukcja-naszej-kierowniczki-pracowni-plastycznej/
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/05/04/pora-na-stwora/
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Książkowe inspiracje 
na kwarantannę

Jeśli szukacie ciekawych książek dla młod-
szych i trochę starszych dzieci, zajrzyjcie do 
artykułów Justyny Sawickiej z naszego Działu 
Literackiego, która nawiązując do rozmaitych 
tematów, poleca ciekawe wydawnictwa.

Zabawy z książek dla dzieci
• link_1

Domowe relacje
• link_2

Jak urządzamy sobie świat
• link_3

Zmiana
• link_4

https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/03/20/inspiracje-na-kwarantanne-zabawy-z-ksiazek-dla-dzieci/
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/04/02/ksiazkowe-inspiracje-na-kwarantanne-domowe-relacje/
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/04/21/ksiazkowe-inspiracje-na-kwarantanne-o-spoleczenstwie/
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/2020/05/20/ksiazkowe-inspiracje-na-kwarantanne-zmiana/
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Pomóż Pinokiowi odnaleźć Dżepetta i trafić do 
domu! Rzuć kostką i przesuń pionek o odpowiednią 
liczbę pól. Kiedy spotkasz na swojej drodze dobre 
postaci, przesuwasz się do przodu, a gdy złe,  
cofasz się – o tyle pól, ile wskazuje punkt na planszy. 
Symbol ? oznacza, że musisz zatrzymać się na  
danym polu jedną kolejkę. Dobrej drogi! Potrafisz 
rozpoznać wszystkie postaci, które spotyka Pinokio?

STREFA 
ZABAW

Będą Ci 
potrzebne:

• pionek dla 
każdego 
gracza

• kostka do gry
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Zabawy i zadania 
w Strefie Zabaw

W Strefie  Zabaw  – specjalnej zakładce 
na naszej stronie internetowej – znajdziecie 
zabawy, zadania i zagadki inspirowane spek-
taklami. Jest tam m.in. gra planszowa do 
Pinokia, zabawy „znajdź różnice” do Tajemnicy 
kina i Bajek robotów, zagadka logiczna do 
Tajemnicy diamentów, labirynty do Czarno-
księżnika z Krainy Oz i Brzydkiego kaczątka. 
Wszystko można ściągnąć i wydrukować. 
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Co porabiają Papety? | konkurs

Energiczna Marlenka, trochę flegmatyczny intelektualista Mirek, ekstrawagancka babcia 
Irena i sympatyczny dziadek Ryszard z miniserialu Papety: z ostatniej chwili podbili już 
serca wielu widzów, którzy czekają na kolejne historie z ich udziałem. Może Wasi uczniowie 
chcieliby jakieś wymyślić? 

Zapraszamy do  udziału  w konkursie  na  komiks  inspirowany postaciami 
z Rodziny Papetów i  ich przygodami. Technika pracy dowolna, format pracy – 
od 1 do 4 plansz, zgłoszenia do 14 czerwca 2020 roku. Nagrodzone i wyróżnione prace 
zostaną opublikowane na stronie oraz w mediach społecznościowych Teatru Miniatura, 
a główną nagrodą jest sesja zdjęciowa z Papetami i bilety otwarte na spektakle. 
Pełen regulamin konkursu możecie znaleźć pod tym linkiem.

kontakt w sprawie konkursu 
Sandra Szwarc | Dział Literacki
tel. 515 280 366
sandra.szwarc@teatrminiatura.pl

https://teatrminiatura.pl/media/zinnia_entry_files/Papety_konkurs_regulamin_2_wersja.pdf
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www.teatrminiatura.pl

#teatrminiatura

kontakt 
Monika Tomczyk | pedagog teatru
tel. 885 780 204 

monika.tomczyk@teatrminiatura.pl
edukacja@teatrminiatura.pl


