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rodowisko kulturowe otacza dziecko od momentu narodzin, formuje jego 
osobowość poprzez działanie na nie wielu zróżnicowanych bodźców 
kulturowych, od języka począwszy (mówienie do dziecka, opowiadanie bajek, 

czytanie literatury), przez muzykę wszechobecną (prezentacja nagrań muzyki, 
słuchanie muzyki w radiu czy z magnetofonu) do organizacji przestrzeni dziecięcej 
(urządzenie pokoju czy kącika dziecięcego, zabawki, ozdoby itd.). Nie może więc 
zabraknąć w celach edukacji tak ważnego kierunku działania, jakim jest 
wprowadzanie dziecka w to środowisko. Wśród celów zadań edukacji dzieci 
przedszkolnych i uczniów klas początkowych postawiono przed nauczycielami 
takie, których realizacja umożliwi poznanie kultury, uczestnictwo w niej i tworzenie 
(na miarę możliwości). Na przykład w Programie edukacji przedszkolnej. Świat 
przedszkolaka odnajdujemy cel: „kształtowanie umiejętności dostrzegania podsta-
wowych wartości w życiu codziennym – wśród ludzi dorosłych i rówieśników, 
w przyrodzie, sztuce i technice”1, co jest możliwe „w relacjach ze środowiskiem 
społeczno-kulturowym”2. Uwzględniając taki cel również w innym programie 
edukacyjnym autorzy wyodrębnili obszar tematyczny pt. „Ja i sztuka”3, w którym 
proponują np. takie treści: „zwiedzanie wystaw, galerii, muzeów”4, „oglądanie 
przedstawień teatralnych”, „zapoznanie z pracą: aktora, reżysera, scenografa”5, 
„Organizowanie Przedszkolnych Spotkań Teatralnych w ramach obchodu Dni 
Teatru”6.  

Wskazane przykłady obrazują zasięg i wagę zagadnienia wprowadzania dzieci 
w świat kultury, które obecne jest w każdym z wielu programów wychowania 
przedszkolnego, a także w licznych programach edukacji zintegrowanej. W różny 
sposób autorzy eksponują to zagadnienie w  propozycjach programowych. I tak, 
w jednym z programów dla klas początkowych sformułowano cel edukacji, 
wskazując na kształtowanie kompetencji dziecka jako odbiorcy sztuki i przyszłego 
jej twórcy, akcentując „wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej, euro-

                                                 
1  H. Bednarczyk, M. Królica, M. A. Maciąg, Program edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat, „Świat 

Przedszkolaka”, Warszawa 2001, s. 19. 
2  M. Kulej, B. Kuśnierz, E. Ogłaza, Jesteśmy razem. Program edukacji przedszkolnej, Częstochowa 2001, s. 7. 
3  Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska, Moje przedszkole, MAC Edukacja, Kielce 2002, s. 37–41.  
4  Tamże, s. 37. 
5  Tamże, s. 40. 
6  Tamże, s. 41. 
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pejskiej i światowej”7. W innym z kolei odnajdujemy cel „wprowadzanie w świat 
kultury i sztuki”8, „wdrażanie do postrzegania literatury, muzyki i sztuki jako 
źródła przeżyć i wiedzy o świecie”9, a także „kształtowanie potrzeby uczestnictwa 
w kulturze”10. Mając tak określone cele edukacyjne rodzi się pytanie, jakimi 
sposobami i przy użyciu jakich środków można je realizować? 

Nauczyciele kierunkują swoją pracę na rozwijanie twórczej ekspresji, zazna-
jamiają dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi, proponują szereg działań 
edukacyjnych uwrażliwiających na piękno muzyki, stosują metody o określonej 
efektywności w zakresie formowania umiejętności wyrażania się środkami artys-
tycznymi. Na ile jednak w procesie edukacyjnym przedszkola i klas początkowych 
obecne są formy umożliwiające dzieciom bezpośredni kontakt z instytucjami 
kulturalnymi, w których powstaje i rozwija się w różnym wymiarze kultura? Czy 
nauczyciele są świadomi, że taki kontakt dziecka z teatrem, kinem, muzeum 
kształtuje jego wrażliwość estetyczną, jego potrzeby przeżyć estetycznych, 
umożliwia dostrzeganie głębszych wartości sztuki, kultury, a przede wszystkim daje 
możliwość poznania, a w przyszłości samodzielnego odczytywania wielorakich 
znaczeń tkwiących w kulturze? Działania, które prowadzą do stałego kontaktu 
z tymi instytucjami (nie sporadyczne, okazjonalne ich odwiedziny) są doskonałym 
sposobem przygotowania dzieci do uczestnictwa w kulturze, a tą drogą rozwijają 
ich osobowość. 

Instytucją, która z racji swej specyfiki stwarza szczególne możliwości 
wprowadzania dzieci w kulturę jest teatr.11 Teatr jest ekspresyjną formą obrazującą 
fundamentalne problemy społeczne określonych wspólnot i całej ludzkości. 
Związany jest z wydarzeniami znaczącymi dla ludzi, ideałami, wierzeniami, 
różnymi aktami kulturowymi. Jego powstanie uwarunkowane było obrzędami 
religijnymi. „Hołd i cześć dla bóstwa, wyrażające się w ceremoniach religijnych, 
procesjach pochwalnych, śpiewach i tańcach, przybierając formy widowisk dały 
początek teatrowi”12. Ponieważ widowiska te brały swój początek w masowych 
obrzędach kulturalnych, zrodziła się konieczność udostępnienia ich szerokim 
masom. Wybór miejsca do ich organizowania nie mógł być więc przypadkowy. 
Powstała zatem idea stworzenia stałego miejsca, tylko dla realizacji takich 

                                                 
7  J. Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku. Klasy 1–3, Warszawa 1999, s. 5. 
8  D. Cichy, E. B. Cywińska, M. Frindt, T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zygadło, L. Zielkowska, Program 

nauczania zintegrowanego w klasach 1–3 szkoły podstawowej, Warszawa 1999, s. 10. 
9  Tamże. 
10  Tamże. 
11  Zagadnienie teatru, jego specyfiki, historii i roli w życiu człowieka analizowane jest w wielu opracowaniach 

z zakresu teatrologii, psychologii, pedagogiki. Wśród prac przybliżających tę problematykę znajduje się 
m.in. opracowanie J. Berdyszak, E. Olinkiewicz, Teatr? Wrocław 1996; J. Kosińskiego, Kształt teatru,  
Warszawa 1984; red. B. Suchodolski, Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, Wrocław 1986; T. Sa-
mulczyk-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2006; A. Tyszki, Uczestnictwo w kulturze, 
Warszawa 1971; Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, Warszawa 1973 i inne. 

12  K. Sołonowicz-Olbrychska, Teatr radości, Warszawa 1961, s. 4. 
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widowisk. Jaki był ich charakter możemy dzisiaj określić, badając zachowane ruiny 
teatrów starożytnej Grecji i Rzymu. 

Źródła kultury europejskiej to właśnie starożytna Grecja i Rzym. To tam 
kształtował się teatr. W Grecji narodziła się i rozwijała tragedia i komedia. Grecy 
stworzyli dla ich wystawiania specjalny teren. Był to plac, najczęściej u podnóża 
góry, ubity lub wysypany piaskiem, zwany orchestra (tzn. tanecznia). Na tym 
placu chór śpiewał i tańczył wokół usytuowanego pośrodku ołtarza, 
zbudowanego dla czci boga. Na środku orchestry usytuowany był również punkt, 
z którego wypowiadane, nawet szeptem, słowa były doskonale słyszane 
w każdym miejscu widowni. Na zboczu góry, na wykutych w kamieniu ławach 
siadali widzowie. W ten sposób powstały dwie najważniejsze części teatru  
– scena i widownia. Wraz z rozwojem dramatu obok chóru pojawili się aktorzy, 
którzy przebierali się do swych ról i dla nich właśnie zbudowano osobne 
pomieszczenie, które stało się jednocześnie garderobą, ale i stałą dekoracją, tłem 
do rozgrywanej w dramacie akcji.  

W tak przygotowanych miejscach odbywały się przedstawienia początkowo 
związane ze świętami kultowymi (najczęściej dwa razy w roku). W pozostałym 
czasie miejsce to było wykorzystywane dla interesów społeczności, dla 
rozwiązywania istotnych problemów poprzez zwoływanie zgromadzeń 
ludowych. Stopniowo następowało odłączanie się przedstawień od świąt  
i narodziły się aktorskie trupy, które wystawiały tragedie i komedie odzwier-
ciedlające życiowe problemy danej społeczności. Trupy teatralne były bardzo 
zróżnicowane w swoim składzie. Należeli do nich aktorzy i chórzyści, tancerze, 
muzycy, ale także poeci dramatyczni, suflerzy, kapłani i urzędnicy administra-
cyjni13. 

Postacią szczególną teatru (obok poety dramatycznego, który tworzył losy 
bohaterów uwikłanych w określone wydarzenia) był aktor. Występował on 
w specjalnym kostiumie – odmiennym dla tragedii i komedii. Dopełnieniem przeb-
rania było obuwie na bardzo wysokiej podeszwie oraz wysokie nakrycie głowy. 
Były to sposoby uczynienia aktora widocznym dla wszystkich widzów, nawet tych 
siedzących wysoko na zboczu góry, w dużym oddaleniu od orchestry. Bardzo 
ważnym elementem kostiumu była maska, która jednocześnie pełniła rolę tuby 
wzmacniającej głos, co powodowało, że aktor był również słyszany w odległej 
części widowni.  

Teatr rzymski charakteryzował się pewnymi cechami teatru greckiego, ale 
wprowadził również pewne zmiany. Początkowo miejscem wystąpień aktorskich 
była wznoszona każdorazowo prowizoryczna platforma, wokół której gromadzili 
się widzowie i oglądali przedstawienia. Podejmowane próby budowy teatru 
kamiennego takiego jak w Grecji były zakazywane, ale w końcu doszło do 
zbudowania stałego teatru z drewna, z miejscem dla widzów (widownią). Miał on 

                                                 
13  N. Allargyce, Dzieje teatru, Warszawa 1977, s. 60. 
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cechy nieznane w Grecji. Zbudowany został na planie czworokąta (tak, jak 
pierwotne platformy drewniane). Ten najstarszy teatr w Rzymie zwano Małym. 
Charakteryzował się jeszcze jedną cechą różniącą go od teatru greckiego – kurtyną 
(opuszczana była w dół, w specjalnie dopasowany otwór). 

W teatrze rzymskim postacią wiodącą był aktor, jednak jego pozycja społeczna 

była diametralnie różna od aktora greckiego – występować mogli tylko niewolnicy. 
Aktor był członkiem trupy aktorskiej, ta z kolei była własnością kierownika 
zespołu, dla którego występy trupy były źródłem dochodu.  

Zatem teatr to instytucja, którą stanowi zespół ludzi wykonujących określone, 
wyspecjalizowane działania, których wypadkową jest spektakl teatralny, widowisko 
zbudowane z wielu elementów. Ten zespół ludzi to scenarzysta tworzący tekst 
sceniczny, aktor, który go przedstawia, reżyser formujący kolejne sceny widowiska, 
aby stanowiły spójną całość, scenograf i kostiumolog, którzy tworzą plastyczne tło 
dla przedstawienia oraz plastyczny wymiar postaci, kompozytor i muzycy, którzy 
to przedstawienie dopełniają odpowiednią muzyką. Wszyscy oni współpracują ze 
sobą w specjalnie stworzonej przestrzeni – stałym budynku lub odpowiednio 
przygotowanym, okazjonalnym miejscu. Nad realizacją przedstawienia czuwa 
dodatkowa grupa osób – pracownicy techniczni, od których zależy sprawny 
przebieg spektaklu. W tej grupie są technicy sceny, oświetleniowcy, sufler, 
garderobiani oraz pracownicy różnych pracowni – krawieckiej, malarskiej, fry-
zjerskiej. Każda z tych osób uczestniczy efektywnie w przygotowaniu spektaklu 
i jej wkład decyduje o efekcie końcowym.  

Teatr poprzez takie środki wyrazu, jak słowo, ruch, muzyka, barwa, plama, 
kompozycja, które tworzą całość jest w stanie silnie oddziaływać na widza. 
Właśnie ta niepowtarzalna, dynamiczna całość jest źródłem jego wrażeń 
i głębokich przeżyć. Dziecko jako widz jest doskonałym odbiorcą tej bogatej 
gamy środków ekspresyjnych. Będąc widzem, rodzą się jego zainteresowania 
warunkami, w których powstaje przedstawienie, rozliczne zainteresowania na 
bazie emocji, głębokich przeżyć powstałych w czasie odbioru spektaklu 
teatralnego, poznaje różne zawody związane z teatrem.  

 Uczestnicząc w spektaklach teatralnych, które oparte są często na narodowej 
i światowej literaturze, w tym literaturze dla dzieci, identyfikuje się z bohaterami 
baśni, przeżywa ich przygody, odbiera jak własne różne sytuacje z ich udziałem. 
„Przeżycie razem z bohaterami utworu scenicznego ich losów wzbogaca wiedzę 
dziecka, uczy norm i praw obowiązujących w świecie ludzi dorosłych, do których 
muszą dorosnąć”14. W odniesieniu do dzieci można łatwo zauważyć, że widz staje 
się także aktorem, uczestnikiem spektaklu – dziecko jest otwarte w wyrażaniu 
swoich przeżyć, odczuć, bardzo impulsywnie reaguje. Młody widz emocjonalnie 
odbiera przebieg akcji i rozumie zachowania bohaterów, poprzez wczucie jest 

                                                 
14  Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, Warszawa 1965, s. 84. 
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świadom ich trudności, konfliktów, napięć emocjonalnych oraz dokonywanych 
wyborów.  

Teatr ma wielką siłę w kształtowaniu i rozwijaniu dziecięcej wyobraźni. Bez 
względu na to, jakie środki zastosują twórcy spektaklu, ich percepcja uruchamia 
u widza wyobraźnię. W sytuacji, kiedy zastosowane są bardzo realistyczne elementy 
scenografii, kostiumów, gdy wykorzystuje się prosty, rymowany tekst i tak dzieci 
dostrzegają najbardziej je ciekawiące cechy i w oparciu o nie, korzystając ze swojej 
wyobraźni, budują swój własny „świat spektaklu”. Mechanizm ten jest jeszcze 
bardziej intensywny, kiedy twórcy spektaklu scenicznego posługują się formami 
uproszczonymi, stosują własny kod komunikowania oparty na kulturowych 
regułach, w których funkcjonują dzieci. W takiej sytuacji dzieci poprzez intuicyjny 
odbiór reguł nadają znaczenie odbieranym środkom artystycznym, ich układowi 
scenicznemu i włączając swą wyobraźnię rozbudowują o własne szczegóły 
oglądany spektakl15. Widz sam stwarza sobie obraz danej postaci, sytuacji, 
wydarzeń, uzupełnia brakujące elementy scenografii.  

Powyższe refleksje pozwalają na stwierdzenie, że teatr ma bardzo wiele walorów 
wychowawczych i kształcących. Jako ośrodek kultury może stać się w pracy 
nauczyciela cennym środkiem dydaktycznym, który:  

 „rozwija zakres wiadomości uczniów z dziedziny sztuki, zwłaszcza teatru, 

 wyrabia wrażliwość na przeżycia innych ludzi, umożliwia rozwój uczuć huma-
nistycznych, 

 uczy dyskusji na tematy z dziedziny kultury oraz kulturalnego zachowania się 
w teatrze, 

 budzi zrozumienie dla pracy twórczej i szacunku dla niej, 

 budzi ogólne zamiłowania estetyczne,  

 wyrabia zamiłowanie do rozrywek kulturalnych”16. 

Zagadnieniem istotnym dla efektywności procesu edukacyjnego jest wypra-
cowanie sposobów wykorzystania teatru dla rozwoju wychowanka. W dotych-
czasowej praktyce pedagogicznej stosuje się kilka bardzo inspirujących form i spo-
sobów. Do podstawowych należą: uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych 
(teatr), wycieczka do teatru, inscenizacja oraz działania literackie, plastyczne, 
muzyczne i techniczne inspirowane spektaklem teatralnym. 

                                                 
15  Rolę teatru w rozwijaniu dziecięcej osobowości opisuje m.in. A. Bielańska, Teatr, który leczy, Kraków 2002; 

A. Drzewicka, Dziecko i teatr, „Życie Szkoły ” 2001, nr 10; M. Dworak, K. Pietrzyk, Edukacja teatralna 
w przedszkolu, „Wychowanie na do Dzień” 2004, nr 7–8; J. Górniewicz, Edukacja teatralna dzieci w placówkach 
kulturalno-oświatowych, Warszawa 1990; J. Janczar, Teatr w edukacji wczesnoszkolnej, „Edukacja i Dialog” 
2001, nr 7; T. Samulczyk-Pawluk, Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2006; W. Żardecki, Edu-
kacja teatralna, „Edukacja i Dialog” 1997, nr 10. 

16  K. Sołonowicz-Olbrychska, Teatr..., op.cit, s. 57. 
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Stosując pierwszy z tych sposobów – uczestnictwo w spektaklu teatralnym w teatrze  
– nauczyciel sam winien przygotować się do niego, a także odpowiednio przy-
gotować dzieci. Istotne jest tutaj, aby to uczestnictwo połączone było z wyjściem 
z przedszkola czy szkoły, aby dzieci odczuły atmosferę budynku teatralnego, jego 
charakterystycznego wnętrza, odmienność przestrzeni. Takie działanie wymaga 
starannego zaplanowania. Jeżeli w miejscowości, w której jest przedszkole znajduje 
się teatr, jest to łatwiejsze. Nauczyciel musi zapoznać się z jego repertuarem 
i dokonać wyboru przedstawień, dat, zapewnić opiekę dla dzieci, dokonać 
rezerwacji biletów, zorganizować transport itd. Tego typu działania są bardzo 
ważne i w dużej mierze decydują o skuteczności wykorzystania w procesie 
wychowawczo-dydaktycznym teatru. W sytuacji, kiedy teatru nie ma w miejsco-
wości, gdzie mieści się przedszkole, działania te są nieco bardziej utrudnione, tak, 
jak w przypadku, gdy w rodzimym teatrze nie ma odpowiednich dla przedszko-
laków przedstawień. Nauczyciel musi wówczas zadać sobie trud dotarcia do 
najbliższych teatrów, dokonać analizy ich programów i podjąć wspomniane wyżej 
działania w innych uwarunkowaniach.  

Dobrze byłoby, aby w skupieniu sam obejrzał spektakl, przeżył go, ocenił 
sposób reżyserii, walory tekstu, scenografii, kostiumów i charakteryzacji. Na tej 
podstawie określił, czy spektakl jest odpowiedni dla jego wychowanków w zakresie 
możliwości percepcji, czy dzieci będą w stanie wytrwać w skupieniu do końca, na 
ile zrozumiały będzie dla nich tekst, jaki rodzaj emocji może dominować w trakcie 
odbioru przedstawienia. Ważne jest także, aby nauczyciel zapoznał się 
z programem spektaklu, w oparciu o który będzie miał świadomość budowy 
przedstawienia, pozna jego twórców (reżysera, aktorów, scenografa itd.). Wiedza ta 
i własne przeżycia nauczyciela, zrodzone w czasie oglądania spektaklu, ukierunkują 
przygotowanie dzieci do właściwego uczestnictwa w sztuce teatralnej. Dzieci 
winny poznać podstawowe informacje – tytuł, autora tekstu, reżysera, głównych 
aktorów. Nie chodzi tutaj o podawanie i odpytywanie mechaniczne z określonych 
wiadomości, ale o wskazanie wybranych, odpowiednich dla dzieci w określonym 
wieku, faktów, np. kim jest autor tekstu, jakie utwory pisze (przeczytać np. 
wybrany fragment tekstu), jak się określa taką twórczość itp. Przedstawić można 
dzieciom ciekawostki z pracy reżysera czy aktorów. Nauczyciel wspomagać się 
może w tym przypadku różnymi prostymi technikami dramowymi, które są dla 
dzieci atrakcyjne i rozbudzają ich zainteresowanie17. Warto zakończyć wprowa-
dzenie dzieci do uczestnictwa w spektaklu kilkoma pytaniami, na które odpowiedzi 
dzieci będą mogły znaleźć w trakcie jego oglądania. Pomoże to w stworzeniu 
atmosfery niedopowiedzenia, radosnego oczekiwania, pobudzenia. 

                                                 
17  Nauczyciel może skorzystać z propozycji zawartych m.in. w pracach: M. Królica, Drama i happening w edu-

kacji przedszkolnej, Kraków 2006; K. Pankowska, Drama – zabawa i myślenie, Warszawa 1990; tejże, Edukacja 
przez dramę, Warszawa 1997; M. Świeca, Drama w edukacji, Kielce 1996; B. Way, Drama w wychowaniu dzieci 
i młodzieży, Warszawa 1995.  
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Aby nastrój niespodzianki, świątecznej atmosfery, emocjonalnego zaciekawienia 
towarzyszył dzieciom również w czasie trwania spektaklu nie wolno ich strofować 
za wyrażanie emocji, uciszać, karcić za głośne wypowiadanie uwag. Takie zachowa-
nie nauczyciela zabija podstawowe walory widowiska teatralnego, hamuje dziecięce 
przeżywanie, podążanie za tokiem wydarzeń, zrozumienie sensu spektaklu.  

Wartość oglądania przedstawienia teatralnego zwiększy omówienie go po 
powrocie do przedszkola czy szkoły. W czasie tego omówienia nauczyciel 
powinien dać dzieciom swobodę wypowiedzenia się, przeżycia zapamiętanych 
chwil. Nauczyciel może również poprowadzić rozmowę ukierunkowaną na 
wybrany temat, odpowiednio do możliwości wychowanków, dotyczący np. cech 
bohaterów, zasadności zachowania bohaterów, wartości wyborów jakich doko-
nywali, ale też wyglądu kostiumów, scenografii, słyszanej muzyki itd. Do takiej 
rozmowy musi się dobrze przygotować, nie może to być chaotyczne tradycyjne 
„wypytywanie”.  

Kolejny sposób to organizowanie wycieczek do teatru. Jest to ważny element 
w edukacji teatralnej, kulturalnej i w formowaniu całej osobowości dziecka. 
Dobrze przygotowana wycieczka pozwala dzieciom poznać tę instytucję z różnych 
stron – począwszy od materialnej (budynek, jego usytuowanie, poszczególne 
pomieszczenia i ich przeznaczenie, podstawowe części – scena i widownia) przez 
zespół aktorski, reżyserów, scenografów, muzyków, pracowników technicznych, 
pomocniczych, a na obsłudze i administracji kończąc. Tak wiele ciekawych rzeczy 
do poznania stwarza konieczność rozplanowania w czasie kilku wizyt w teatrze. 
Rozplanowanie wycieczek odpowiednie do warunków środowiskowych (dostęp-
ność do teatrów, ich ilość, charakter, np. teatr dramatyczny, teatr lalek) pozwoli 
systematycznie i coraz dokładniej zapoznawać dzieci z pracą tej instytucji. 
Nauczyciel powinien włączyć takie wycieczki w proces edukacyjny jako integralny 
element, uczynić je dopełnieniem realizowanych tematów i źródłem wzboga-
cającym dziecięce doświadczenia.  

Przygotowując wycieczkę do teatru, należy omówić ją z przedstawicielem 
teatru, wskazać na podstawowy cel, określić zakres merytoryczny poznania 
instytucji (nie może to być wizyta nastawiona na improwizację i prezentująca 
dzieciom zlepek przypadkowych informacji). Efektywność wycieczki zwiększy 
również propozycja zadań dla nich związanych z poznawanymi wiadomościami 
o teatrze. Należy omówić także możliwość przebywania dzieci w różnych 
pomieszczeniach, których nie mogą poznać w czasie uczestnictwa w przedsta-
wieniach, np. w sali prób, garderobach, maszynowni, pracowni krawieckiej, 
malarskiej, stolarskiej itp. Ich pobyt na scenie, w konkretnych pracowniach  
czy np. w magazynie kostiumów, rekwizytów, kontakt z nimi i proste  
ćwiczenia z ich wykorzystaniem, stwarza wspaniałą okazję do sprawdzenia 
własnych „aktorskich zdolności”, ale też poznania nowego słownictwa, 
obejrzenia z bliska pracy ludzi teatru i formuje postawę szacunku wobec ich 
wysiłku. 
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Omówione pokrótce sposoby włączenia teatru w proces edukacyjny dzieci 
przedszkolnych i uczniów w młodszym wieku szkolnym muszą być dopełnione 
sposobami opartymi na własnej, twórczej aktywności. Realizacja takich form, 
stosowanie wskazanych sposobów pracy utrwala, poszerza wiedzę o teatrze, czyni 
ją wiedzą żywą, umożliwiającą zrozumienie trudnych metafor, znaków kodu 
kulturowego, a przede wszystkim stymuluje działanie, aktywność o charakterze 
twórczym, artystycznym. W procesie wychowawczo-dydaktycznym wykorzystu-
jącym teatr jako środek edukacyjny „chodzi o wytworzenie takich sytuacji, 
w których dziecko samo znalazło się po drugiej stronie – jako aktor, reżyser, czy 
też scenograf ”18.  

Najpopularniejszym z takich sposobów jest inscenizacja19, która polega na 
wystawieniu utworu literackiego na scenie w wyniku zespołu prac twórczych 
o zróżnicowanym charakterze – recytatorskim, plastycznym, muzycznym, 
tanecznym itd. Mówiąc krótko, jest to artystyczna interpretacja jakiegoś utworu 
literackiego na scenie. W odniesieniu do dzieci przedszkolnych jest to najczęściej 
„zabawa teatralna” na bazie poznanego utworu (baśni, opowiadania, wiersza), 
a w przypadku uczniów klas początkowych inscenizacja polega też na „odtwarza-
niu wydarzeń opisanych w lekturze tekstów czytanek”20.  

Z powyższych określeń wynika, że dobra inscenizacja opiera się na znajomości 
tekstu. Tak więc przygotowując się do jej realizacji nauczyciel winien przeanali-
zować tekst z dziećmi, zwrócić uwagę na specyfikę wydarzeń, postaci, ale także na 
język utworu. Wskazać jego walory i momenty trudne do przedstawienia. Tekst do 
inscenizacji musi być dla dzieci zrozumiały, na miarę ich możliwości rozumienia 
i artykułowania. Ważne jest także, aby był ciekawy i występowało w nim kilku 
bohaterów o różnych cechach, aby toczyli ze sobą ciekawe dialogi. Polska 
i światowa literatura jest bogata w ten rodzaj tekstów i nauczyciele mają możliwość 
wyboru tekstów atrakcyjnych i bogatych w walory edukacyjne. Dobrze byłoby, aby 
sięgali oni również po klasyczne teksty oraz po współczesną twórczość literacką. 

Inscenizacja wymaga szeregu prac, w które winny być zaangażowane 
wszystkie dzieci. Przede wszystkim należy z nimi omówić charakter scenografii, 
kostiumów, koniecznych rekwizytów. Po wspólnym ustaleniu, jaki ma być cha-
rakter tych elementów inscenizacji należy opracować odpowiednie projekty, a po-
tem stworzyć zespoły, które będą je realizowały. Zespoły te, zwłaszcza dzieci 
przedszkolnych, winny pracować np. pod kierunkiem rodziców lub 
wolontariuszy (np. studentów, uczniów szkół zawodowych, średnich), którzy 
pomogą im w trudniejszych pracach, będą uczyć różnych umiejętności 

                                                 
18  K. Sołonowicz-Olbrychska, Teatr..., op.cit. , s. 66. 
19  Inscenizacji w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym poświęcono wiele opracowań, m.in. J. Aw-

gulowa, W. Świątek, Małe formy sceniczne w pracy przedszkola, Warszawa 1982; E. Dżał, J. Skibińska-Cze-
chowicz, Inscenizacja w nauczaniu zintegrowanym, Gdańsk 2000; A. Misiurska, Zróbmy teatrzyk lalkowy, War-
szawa 1991; E. Furl, Teatr w przedszkolu i świetlicy: od pierwszego pomysłu do przedstawienia, Kielce 2004; i inne. 

20  J. Awgulowa, W. Świątek, Inscenizacje w klasach początkowych, Warszawa 1985, s. 11. 



Z TEORII 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 4/2008 39 

potrzebnych w życiu codziennym, co jeszcze bardziej poszerzy walory tej formy 
pracy edukacyjnej.  

W inscenizacji istotną rolę odgrywa aktor. Dzieci przyjmują na siebie role 
przedstawionych w tekście postaci. Stają się aktorami, ale bardzo nietypowymi  
– wchodzą tak mocno w rolę, że stanowią ze swoim bohaterem jedność, one „są 
w roli” poprzez swoją wyobraźnię, a nie grają ją (o ile tylko pozwoli im na to 
nauczyciel). Istotne jest opanowanie tekstu, jego zrozumienie i odbiór. Wszystko 
to uzależnione będzie od konwencji inscenizacji, przyjęcia stawianych celów, 
nastawienia na stymulowanie określonych umiejętności, stanów emocjonalnych, 
postaw. Nad tym wszystkim czuwa reżyser inscenizacji. Na poziomie edukacji 
najmłodszych rolę tę przybiera zazwyczaj nauczyciel. Powinien on jednak 
pamiętać, że warto słuchać propozycji dzieci, uwzględniać je w miarę możliwości 
we własnej wizji inscenizacji. Takie postępowanie stanie się naturalną drogą 
uczenia się przez nie funkcji i zadań „reżysera”. Reżyserowanie inscenizacji 
w przedszkolu czy w klasach I–III jest trudnym wyzwaniem dla nauczyciela  
– musi on bowiem zachować delikatną równowagę między własną wizją 
a autentyczną jej akceptacją przez dzieci. Nie może „wyćwiczyć” zachowań 
dziecięcych aktorów. Takie działania doprowadzają często w praktyce do 
automatyzacji gry, mechanicznego powtarzania nakazanych gestów, słów, 
z  którymi dzieci nie identyfikują się, nie rozumieją ich znaczenia i nie czują 
potrzeby ich wykonywania. W efekcie takie przedstawienie staje się pseudo-
inscenizacją i traci wszelkie walory. Dzieci są zmęczone długimi przygo-
towaniami, brak im radości, oczekiwania na reakcje widzów, poczucia dumy 
z wytężonej pracy, świadomości efektów tworzenia. Kiedy jednak nauczycielowi 
uda się osiągnąć i zachować tę delikatną równowagę, przygotowywanie insce-
nizacji i jej przebieg będą najcenniejszą formą aktywności, wspierającą rozwój 
wychowanka. 

Te wszystkie prace związane z inscenizacją staną się wielką radością dla dzieci, 
a czas jej przygotowania będzie wyjątkowo efektywny kształcąco i wychowawczo. 
Pamiętać należy, że „czytanie, deklamowanie dostarcza dzieciom wiele radości, 
wciąga w zabawę słowem”21. A aktywność plastyczna czy techniczna, np. przy 
konstruowaniu scenografii, kształtuje szereg praktycznych umiejętności, takich jak 
posługiwanie się odpowiednimi przyborami czy narzędziami. „Działalność dziecka 
skupiona wokół inscenizacji kształci wrażliwość estetyczną, wyobraźnię plastyczną, 
rozwija zainteresowania czytelnicze i teatralne. Inscenizacja rozwija u dziecka: 
czytanie ze zrozumieniem, czytanie z podziałem na role, pamięć, a także poprawną 
dykcję. Wykorzystując w edukacji inscenizację teatralną, możemy osiągnąć lepsze 
wyniki w wychowaniu poprzez: kształcenie uczuć, przyswajanie własnych potrzeb, 
kształcenie wrażliwości estetycznej, świadomości dyscypliny, rozwijania fantazji 

                                                 
21  E. Skoczylas-Krotla, Oblicza kultury języka we współczesnej szkole, [w:] Funkcje opiekuńczo-wychowawcze współ-

czesnej szkoły, red. A. Marzec, Częstochowa 2008, s. 83. 
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i wyobraźni. Daje także możliwość rozwijania poczucia odpowiedzialności 
zbiorowej i indywidualnej więzi koleżeńskiej”22.  

Inscenizacja umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:  

 zapoznanie wychowanków z najcenniejszymi utworami literatury polskiej 
i światowej; 

 kształtowanie i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez umożliwienie na-
bywania m.in. takich cech, jak: samokontrola, dyscyplina wewnętrzna, praco-
witość, wytrwałość, szacunek dla pracy innych, koleżeńskość, umiejętność 
współdziałania, poczucie własnej wartości; 

 kształtowanie i rozwijanie umiejętności recytatorskich, plastycznych, muzycz-
nych, tanecznych, technicznych; 

 korygowanie wad wymowy, wzbogacanie słownika; 

 dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych.  

Użyte w inscenizacji „proste elementy teatralne dają dzieciom możliwość 
wielostronnego doskonalenia się. Dzięki nim uczniowie: wzbogacają swój język, 
ćwiczą dykcję i siłę głosu, nabywają umiejętności poruszania się i mówienia na 
scenie, pokonują nieśmiałość oraz zaspokajają poczucie własnej wartości”23. 

 Do sposobów zastosowania aktywnego wykorzystania teatru należy także 
organizowanie działań literackich, plastycznych, muzycznych i technicznych inspirowane spek-
taklem teatralnym. Różnorodność tych działań jest bardzo duża i zależy od po-
mysłowości i kreatywności nauczyciela. Mogą one mieć charakter silnie związany 
z jednym środkiem wyrazu (np. oparte na słowie działania literackie, czy na 
dźwięku i rytmie działania muzyczne itd.), ale także z różnymi złożeniami tych 
środków (np. dźwięk i plama, barwa, rysunek w czasie wykonywania pracy ma-
larskiej do utworu muzycznego słyszanego w czasie spektaklu teatralnego a od-
twarzanego w czasie pracy).  

Do grupy zadań stymulujących działania literackie (w różnej formie) na bazie 
oglądanego widowiska teatralnego można zaliczyć następujące propozycje:  

 Opowiedz dalsze losy wybranego bohatera przedstawienia. 

 Dobierzcie się w pary i przeprowadźcie w nich dialog między wybranymi 
bohaterami spektaklu teatralnego. 

 Wymyśl tekst, którym bohaterowie spektaklu żegnają się z widzami. 

 Powiedz, co mógłby odpowiedzieć główny bohater w sytuacji... (wstawienie 
znaczącej dla spektaklu sceny).  

 Napisz własne zakończenie oglądanego spektaklu. 

                                                 
22  J. Awgulowa, W. Świątek, Inscenizacje..., op.cit., s. 6–24. 
23  A. Konieczna, Kółko teatralne w naszej szkole, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 9, s. 64. 
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 Napisz dialog między dwoma wybranymi postaciami oglądanego przedstawienia 
teatralnego, w którym... (uzupełnienie nawiązujące do akcji spektaklu). 

 Opisz najpiękniejszy, według ciebie, kostium. 

 Napisz własne opowiadanie o losach wybranego... (lub wskazanego przez 
nauczyciela w zależności od celu edukacyjnego) bohatera spektaklu. 

 Napisz list głównego bohatera do... (wskazanie postaci spektaklu). 

 Napisz list, który otrzymał główny bohater od... (wstawienie bohatera spek-
taklu) itp. 

Zadania te mogą być stawiane przed dziećmi o różnych zdolnościach języ-
kowych, literackich, graficznych. W grupie uczniów klas początkowych można je 
dalej różnicować, wprowadzając kolejne formy wypowiedzi pisemnych. 

Działania o charakterze plastycznym powinny uwzględniać możliwie wiele 
różnych technik plastycznych, nie ograniczać się (tak, jak to się często zdarza) 
do rysowania lub malowania farbami plakatowymi. Powinny także odnosić się 
do różnych elementów spektaklu – fabuły, aktorów, scenografii, charak-
teryzacji, kostiumów itd. Do tej grupy zaliczyć można następujące propozycje 
zadań: 

 Wykonaj z dostępnych materiałów plakat zawiadamiający o spektaklu. 

 Zaprojektuj własny program teatralny dotyczący oglądanego spektaklu. 

 Za pomocą patyczka i dwu kolorów tuszu wykonaj portrety wybranych boha-
terów spektaklu. 

 Zaprojektuj, z wykorzystaniem kolorowego papieru, kalki i skrawków ma-
teriałów, własną scenografię do dwu wybranych... (lub wskazanych przez 
nauczyciela) scen spektaklu. 

 Z pudełek tekturowych, sklejki, zebranych materiałów zbuduj teatr znajdujący 
się na nieznanej planecie. 

 Z masy plastycznej ulep główną postać przedstawienia. 

 Wykorzystując kolorowe cienkopisy narysuj ciąg np. 3, 5, 7... (ilość określa 
nauczyciel odpowiednio do charakteru spektaklu i możliwości dzieci) scen 
obejrzanego przedstawienia. 

 Zaprojektuj maskę dla postaci ze spektaklu. 

 Wykonaj z masy papierowej zaprojektowaną maskę.  

 Namaluj farbami akwarelowymi marzenia wybranego bohatera przedstawienia 
itp. 

Wartość tego typu zadań będzie tym większa, im bardziej zróżnicowane 
będą materiały, sugestie ich wykorzystania, różnorodne odniesienia do oglą-
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danego i przeżytego spektaklu. Ciekawe są także zadania o charakterze ot-
wartym, np. techniką „mokre w mokrym” przedstaw sny wybranej postaci ze 
spektaklu. 

Także interesujące dla dzieci są działania oparte na występującej w spektaklu 
teatralnym muzyce – melodii i rytmie. W nawiązaniu do tego elementu nauczy- 
ciel może zaproponować dzieciom szereg zadań, w większości opartych na 
improwizacji i tworzeniu muzyki. W zadaniach tych odwołuje się do pamięci, 
fantazji i wyobraźni muzycznej pobudzonej oglądanym widowiskiem i wysłuchaną 
muzyką. Oto niektóre propozycje takich zadań: 

 Zaśpiewaj imiona bohaterów spektaklu na dowolną melodię. 

 W grupach osobowych (liczba osób określa nauczyciel), wykorzystując zgro-
madzone instrumenty perkusyjne, wykonajcie piosenkę kojarzącą się wam 
z oglądanym przedstawieniem. 

 Z pomocą wybranych instrumentów muzycznych zilustruj dźwiękiem scenę... 
(nauczyciel podaje wybraną scenę spektaklu). 

 Przesłuchajcie w grupach kilkuosobowych (liczbę osób podaje nauczyciel) płyty 
z nagraniami różnego rodzaju muzyki i wybierzcie trzy utwory, które najbardziej 
pasują jako ilustracja oglądanego spektaklu. Zaprezentujcie je pozostałym 
grupom. 

 Wysłuchajcie fragmentu utworu muzycznego i wskażcie scenę ze spektaklu, do 
której najbardziej dany fragment pasuje (prezentacja może obejmować kolejno 
kilka fragmentów muzycznych). 

 W zespołach rozwiążcie krzyżówkę, której hasło stanowią pierwsze litery 
tytułów kolejno prezentowanych utworów muzycznych (utwory znane dzie-
ciom, związane klimatem, epoką, estetyką z oglądanym przedstawieniem; hasło 
proponuje nauczyciel, np. „kompozytor”, „muzyka teatralna” itd.) 

Zadania pobudzające dzieci do aktywności muzycznej są bardzo lubiane 
i chętnie wykonywane. Można je modyfikować, włączając fragmenty tekstu przed-
stawienia do rytmizacji z różnicowaniem tempa, natężenia głosu, zmiany barwy 
głosu. W każdym przedstawieniu teatralnym (wystawianym w teatrze drama-
tycznym czy też lalkowym) tkwi wiele możliwości formułowania ciekawych zadań 
muzycznych, nauczyciel musi tylko uruchomić swoją wyobraźnię i wiedzę z za-
kresu form aktywności muzycznej oraz jasno sformułować cele, które chce 
osiągnąć. 

Kolejną grupę działań inspirowanych teatrem i spektaklem teatralnym stanowią 
działania techniczno-konstrukcyjne. Również te działania mają wiele walorów, m.in. 
utrwalają w pamięci obraz spektaklu, kształcą smak estetyczny dzieci, uwrażliwiają 
na piękno, harmonię barw i kształtów, rozwijają wyobraźnię, uczą wyczucia 
przestrzeni, pozwalają poznać różne materiały konstrukcyjne i sposoby ich 
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łączenia, wyrabiają umiejętności manualne. Zadania tego typu obejmują również 
różne elementy teatru i widowiska teatralnego. Oto przykładowe zadania: 

 Zaprojektuj dekorację do oglądanego spektaklu. 

 Wykonajcie w grupach dekorację według wybranego projektu. 

 Wykonajcie w zespołach, według własnych pomysłów kukiełki do obejrzanego 
przedstawienia. 

 Wykonaj lalkę przedstawiającą głównego bohatera spektaklu. 

 Wykonaj zakładkę przedstawiającą główne sceny oglądanego przedstawienia. 

 Wykonajcie w zespołach, według własnych pomysłów, wybrane rekwizyty do 
oglądanego spektaklu. 

Jak wszystkie działania, tak i te, wykorzystujące umiejętności techniczne dzieci, 
są cenne dla efektywności procesu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu teatru 
dla rozwoju kulturowego i osobowego. Stawiając dzieciom te zadania, nauczyciel 
kształtuje w nich obraz świata ludzkiego i własnej osoby każdego z nich, daje 
możliwość rozumienia sensów ukrytych w znakach kulturowych i budowania tych 
sensów. Wszystko to w atmosferze radosnej zabawy, w odczuwaniu siły własnej 
kreatywności. 

Maria Królica 
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