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Teatr i szkoła w sieci

E-warsztaty teatralne

janiu autorefleksji, komunikacji, wzmacniają
kompetencje twórcze i odbiorcze, a także
relacje w grupie, tworząc wspólne, niepowtarzalne doświadczenia.

Przykładowy przebieg e-warsztatów
teatralnych do spektaklu:
• krótkie wprowadzenie do spektaklu
• wspólne oglądanie przedstawienia
• warsztat nawiązujący do spektaklu, podczas którego uczniowie bawią się możliwościami spotkania online – obrazem,
dźwiękiem, słowem i ruchem. Pedagog

Zaproście nas do siebie na lekcję, a my
poprowadzimy twórcze warsztaty
teatralne!

widualnego sposobu myślenia do zbioro-

Kontynuujemy nasze warsztaty teatralne

wej kreacji. Podczas warsztatu uczniowie

online do przeprowadzenia na platformie

są zarówno odbiorcami, jak i twórcami,

szkolnej do nauki zdalnej. Warsztaty w nurcie

dzięki którym powstaje np. Awangardowy

współczesnej pedagogiki teatru służą rozwi-

Performans z klasą w sieci.

teatru dba o zaangażowanie wszystkich
zmysłów, a także o wychodzenie od indy-
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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
W rozmowie z pedagogiem możecie dobrać
materiał odpowiedni dla uczniów.
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Propozycje dla grup
wiekowych
klasy I–III

flikty i trudne uczucia? Wspólnie spróbujemy

W poszukiwaniu Papetów i zagadek
teatralnych

przepracowywać je tak, aby zagościły zgoda,

punkt wyjścia: miniserial teatralny Papety:

tolerancja i współpraca.

z ostatniej chwili

bierze wrogość, nienawiść, po co nam kon-

Odcinek naszego miniserialu stanie się pre-

Co ma przyjaźń do ekologii? Teatralnie
wokół przyjaźni i ekologii

tekstem do kreatywnej zabawy wokół słów

Ja i ty, tu i tam – kłótnia czy współpraca? Zabawy formą i tematem

punkt wyjścia: spektakl Zostań przyjacielem

i skondensowanej formie zabierze uczestników

punkt wyjścia: minispektakl na podstawie

Fragmenty spektaklu i jego konkretne sceny

książki Jak dwie krople wody Vanessy Simon

staną się pretekstem do naszej teatralno-

Catelin

-wirtualnej przygody i wypowiedzi na temat

w podróż po przestrzeni sceny naszego teatru.

przyjaźni i ekologii. Obraz, emocje, forma,
Warsztat nawiązuje do minispektaklu i jego

temat – wokół tych czterech aktywności

formy. Uczniowie stają się współtwórcami

wykonamy zadania, wchodząc trochę w rolę

kreowanej wirtualnej rzeczywistości. Pro-

społecznych aktywistów.

ste zadania plastyczne i dramowe pomagają
w kreatywny sposób przyjrzeć się tematom,
które pojawiają się w minispektaklu: skąd się

i teatru. Warsztat w nieco udramatyzowanej
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klasy II–VI
Awangardowy Performans z klasą
w sieci

Ja i ty, tu i tam – kłótnia czy współpraca? Zabawy formą i tematem

Co ma przyjaźń do ekologii? Teatralnie
wokół przyjaźni i ekologii

punkt wyjścia: minispektakl na podstawie

punkt wyjścia: spektakl Zostań przyjacielem

książki Jak dwie krople wody Vanessy Simon
Catelin

punkt wyjścia: spektakl Bajki robotów

Fragmenty spektaklu i jego konkretne sceny
staną się pretekstem do naszej teatralno-

Warsztat nawiązuje do minispektaklu i jego

-wirtualnej przygody i wypowiedzi na temat

Warsztat nawiązuje w sposób twórczy do

formy. Uczniowie stają się współtwórcami

przyjaźni i ekologii. Obraz, emocje, forma,

spektaklu i jego formy. Uczniowie stają się

kreowanej wirtualnej rzeczywistości. Pro-

temat – wokół tych czterech aktywności

współtwórcami kreowanej wirtualnej rze-

ste zadania plastyczne i dramowe pomagają

wykonamy zadania, wchodząc trochę w rolę

czywistości. Są niemal jak konstruktorzy

w kreatywny sposób przyjrzeć się tematom,

społecznych aktywistów.

z opowiadań Lema i przybliżają jego nieco

które pojawiają się w minispektaklu: skąd się

awangardowy sposób myślenia. Bawimy się

bierze wrogość, nienawiść, po co nam kon-

możliwościami płaskiego ekranu monitora,

flikty i trudne uczucia? Wspólnie spróbujemy

słowem, dźwiękiem, zwykłymi kartkami,

przepracowywać je tak, aby zagościły zgoda,

staramy się pobudzić do refleksji nad sobą

tolerancja i współpraca.

i światem. A przede wszystkim w sposób
kreatywny spędzić czas.
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klasy VII–VIII

Michał Pruszak, nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej nr 80 o e-warsztatach:
Spotkanie jest wirtualne, lecz emocje, jakie mu

Re/miksowanie refleksyjne

towarzyszą, są jak najbardziej prawdziwe. (…)

punkt wyjścia: spektakl Kasieńka i Bunt

Edukatorzy z Teatru Miniatura udowadniają, że
nawet gdy siedzimy przed ekranami komputerów,

Warsztat inspirowany formą remiksu w sztuce

w oddaleniu, możemy działać wspólnie, razem

pozwoli uczestnikom na twórcze pogłębianie

tworzyć, wykorzystując jako narzędzie dźwięk,

tematów zawartych w dwóch spektaklach

obraz, manipulując przestrzenią wyznaczaną

Teatru Miniatura, m.in. tematu buntu, samot-

przez internetowe kamerki, z których obraz

ności, relacyjności. Warsztat daje też niesza-

składa się w bogatą mozaikę.

blonowe narzędzie do twórczych i nie tylko
teatralnych poszukiwań, np. konstruowania

Nowatorskie pomysły autorów programu, nie-

przyszłych scenariuszy i odkrywania nowych

możliwe do zrealizowania w innych warunkach,

znaczeń i kontekstów w sztuce.

tu przyjmują formę, w jakiej dziecięcy odbiorcy
(i twórcy!) odnajdują się doskonale. Po takiej
wizycie w Teatrze Miniatura zyskuje się przeświadczenie, 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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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,
a czasem groźnych przygód. Po drodze spotykają nawet duchy kaszubskich lasów – Ciotkę
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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
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Miniserial „Papety: z ostatniej chwili” • dla widzów: 3+, czas trwania: około 6 minut
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 wpływają na ich
życie. W serii „Papety: z ostatniej chwili” artyści z Teatru Miniatura z pomocą teatralnych lalek
– Rodziny Papetów – w prosty sposób tłumaczą trudne sprawy, jednocześnie zachęcając dzieci do
odpowiednich zachowań. Kolejne odcinki serialu będą dotyczyły też innych aktualnych kwestii
społecznych, które warto dzieciom wytłumaczyć.
• link_4

„Jak dwie krople wody” – minispektakl w ramach cyklu E-emocje
Inscenizacja książki Jak dwie krople wody Vanessy Simon Catelin, lekkiej, pełnej humoru rymowanej historii o poważnych sprawach. Książka w przystępny sposób porusza trudne tematy
takie jak nietolerancja, strach przed nieznanym, stereotypowe myślenie i ukazuje konsekwencje
takich postaw. Doskonale przedstawia mechanizm powstawania konfliktów.
E-emocje to cykl spotkań online, na które składają się minispektakle na podstawie współczesnych
książek dla dzieci, warsztaty dla dzieci i miniwykład psychologa pod hasłem „Emocje na warsztat” –
to nasz pomysł na połączenie teatru, literatury i edukacji psychologicznej pomocnej w wychowaniu.
• link_5
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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 znajomości 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 Władysława Reymonta • 13+, czas trwania: 80 minut
Bunt to ostatnia – wydana 21 lat przed Folwarkiem zwierzęcym George’a Orwella – powieść
polskiego noblisty Władysława Reymonta. Powieść różniąca się znacznie od jego dotychczasowego dorobku, połączenie baśni i antyutopii. 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.
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spotkaj się z nami online

kontakt w sprawie e-warsztatów
rezerwacja e-warsztatów (wybór tematu i terminu, płatności):
www.teatrminiatura.pl

kasa biletowa | bilety@teatrminiatura.pl • tel. 601 628 377
Informacja o e-warsztatach, prowadzenie: Monika Tomczyk, pedagożka teatru |

#teatrminiatura

monika.tomczyk@teatrminiatura.pl • tel. 885 780 204

