
 
 

Projekt edukacyjny Kamishibai - magiczna podróż do krainy teatru –  
           podsumowanie 

 
 
Projekt edukacyjny Kamishibai - magiczna podróż do krainy teatru realizowany był 

przez CDN PBP w Koninie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022. Uczestnikami 
projektu byli uczniowie klasy III D Szkoły Podstawowej nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie. 
Autorzy  projektu, nauczyciele bibliotekarze Agnieszka Świtalska i Dorota Waszkiewicz,  
zaproponowali uczestnikom  różnorodne działania  z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, 
czyli  tradycyjnej japońskiej sztuki opowiadania.  

Głównym celem projektu było zainteresowanie młodych czytelników książką 
obrazkową w formie teatrzyku, rozbudzanie wyobraźni dziecięcej, rozwijanie twórczego 
myślenia i działania, wdrażanie do nauki  języków obcych poprzez zabawę oraz poszerzanie 
wiedzy o otaczającym świecie. 

W ramach projektu odbyły się cztery spotkania, w których wzięło udział 17 uczniów   
i  jeden nauczyciel. 

Pierwsze spotkanie poświęcone Francji  odbyło się  18 listopada 2021 r. Celem lekcji  
było  poznanie głównych zabytków miasta takich jak  wieża Eiffla, Sacre Coeur, Centre 
Pompidou, Louvre, plac Denfert- Rochereau. Po obejrzeniu prezentacji Zabytki Paryża dzieci 
wysłuchały opowiadanie Lew w Paryżu B. Alemagna,  rozmawiały na  temat uczuć 
towarzyszących głównemu bohaterowi podczas wędrówki po stolicy Francji. Uczniowie 
nauczyli się również nazw zwierząt w języku francuskim. Na zakończenie zajęć wykonali 
pracę plastyczną pt. Co chciałbym zobaczyć w Paryżu? 
 

             
 
 
Celem drugiego spotkania, które odbyło się 26 listopada br. było poznanie systemu 

edukacji w innych krajach. Dzieci po wysłuchaniu  opowiadania  Joanny Mueler Szkoła Czi-
Tam dyskutowały o problemach uczniów w szkołach azjatyckich. Zastanawiały się wspólnie 
czego potrzebują, by mogły uczyć się i rozwijać. Nauczyciel przypomniał dzieciom ich prawa, 
w tym prawo do nauki i zabawy. Uczestnicy spotkania podzieleni na grupy stworzyli listę 
rzeczy przydatnych uczniom do nauki, a nauczycielom do pracy. 



                                       
 

Uczniowie spotkali się po raz trzeci 2 grudnia br. z okazji zbliżającego się święta 
górników. Dzieci obejrzały film dotyczący pracy w kopalni, omówiły galowy strój górnika, 
dowiedziały się dlaczego patronką górników jest św. Barbara. Następnie wysłuchały  Legendy 
o Skarbniku Juliana Brudzewskiego. Z entuzjazmem wykonały pracę plastyczną pt. Skarbnik - 
duch kopalń przy użyciu kredy szkolnej i czarnego brystolu. Na zakończenie zajęć 
przygotowano wystawę prac. 
     

       
 

Ostatnie zajęcia podsumowujące projekt odbyły się 9 grudnia 2021 r. Dzieci 
rozmawiały na temat przyjaźni, empatii i odpowiedzialności wobec zwierząt. Opowiadały jak 
właściwie należy opiekować się zwierzętami domowymi. Na lekcji poznały również właściwe 
zachowania w kontaktach z nieznanym psem.  

Następnie uczniowie wysłuchali opowiadania pt. Szukając Marudka Kumiko 
Yamamoto, rozmawiali o  głównych bohaterach,  o  ich przygodach. Wykonali zakładkę do 
książki metodą wydzieranki oraz kartę pracy Nawigacja grafomotoryczna z pieskiem. 

Na zakończenie spotkania wręczono dzieciom dyplomy za udział w projekcie. 
 
 



       
 
W wyniku zrealizowanego projektu edukacyjnego Kamishibai - magiczna podróż do 

krainy teatru uczniowie rozwinęli zainteresowania związane z książką i nauką języków 
obcych, wzbogaciły swoją wiedzę o pracy górnika i edukacji w innych krajach, rozwinęły  
wyobraźnię i kreatywność podczas zajęć plastycznych. Dzieci dostrzegają rolę przyjaźni  
w życiu każdego człowieka, szanują ciężką pracę górników, wykazują wrażliwość i empatię 
wobec zwierząt. Chętnie pracują w zespole, znają swoje prawa, umieją wyrazić opinię na 
dany temat. 

Ewaluacja realizacji projektu wykazała, że zajęcia z wykorzystaniem papierowego 
teatrzyku Kamishibai okazały się dla uczniów ciekawą formą poszerzania wiedzy  
o otaczającym świecie, a zastosowane różnorodne metody pracy i środki dydaktyczne  
pozwoliły osiągnąć zamierzone cele. 
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