
temat  Przyjmê ciekawe i niebezpieczne zlecenie...  – krymina³ w teatrze lalek.                      

Istota tworzywa teatralnego, aktorzy pracuj¹cy w teatrze i ich zajêcia, lalki, rodzaje lalek. U¿ywanie  
s³ownictwa zwi¹zanego z teatrem. Kszta³towanie kulturalnego widza. 

cele
Uczeñ:

 zna s³ownictwo zwi¹zane z teatrem 
 zna typy lalek w teatrze lalkowym, tworzy jedn¹ z nich
 zna zasady kulturalnego zachowania siê w teatrze 
 potrafi wspó³pracowaæ w grupie 
 umie stworzyæ definicjê 
 umie stworzyæ w³asn¹ historiê i opowiedzieæ j¹
 wie, ¿e dyscyplina sprzyja procesowi uczenia siê 
 bierze aktywny udzia³ w ¿yciu kulturalnym przez rozbudzenie zainteresowañ teatrem 
 nabywa otwartoœci w kontaktach z innymi

metody
 pogadanka, praktycznego dzia³ania w grupie, zabawy i gry, ekspresji ruchowej

formy
 zbiorowa, zespo³owa 

srodki dydaktyczne
 materia³y do stworzenia lalek, ilustracje sceny teatralnej 

pomoce
 brystol, klej, nitki, druciki, ig³a i nitka, krzy¿ak drewniany (np. wykonany z patyczków i po³¹czony 

nitk¹), rêkawiczka, no¿yczki, kijek, kserokopie wizerunków bohaterów krymina³u (w za³¹cznikach), 
latarka.

* Ma³gorzata Klinkosz | adiunkt w Katedrze Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdañskiego, Zastæpca Dyrektora tejýe instytucji, 
kaszubistka i onomastka, autorka interdyscyplinarnych programów autorskich do nauczania w gimnazjum, wieloletni nauczyciel jæzyka 
polskiego, francuskiego i kaszubskiego na wszystkich poziomach nauczania, przewodniczàcy i czùonek Rady Jæzyka Kaszubskiego. 
Prywatnie ýeglarka i góroùaz, malarka (malarstwo olejne), instruktor Studium Ekspresji Twórczej w dziedzinie malarstwa i poezji, mama 
12-letniej Sùawiny, z którà dzieli pasjæ – jeêdziectwo.
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Scenariusz lekcji w nawi¹zaniu do spektaklu 
„Tajemnica diamentów”
opracowa³a: dr Ma³gorzata Klinkosz*



Tok lekcji

Nauczyciel  wspólnie z dzieæmi tworzy drzewo pamiêci dla s³owa TEATR. Wa¿nym jest, by 
uczniowie podawali wszystkie mo¿liwe skojarzenia, a prowadz¹cy je tylko porz¹dkowa³. Dzieci mog¹ 
pisaæ lub rysowaæ symbole, przedstawiaæ treœci w postaci graficznej. 

u 

ewentualnie elementy dodatkowe: antrakt, bileter, brawa, dekoracja, kasa, kukie³ka, lalka, 
przedstawienie, reflektor, rekwizyt, re¿yser, pacynka, scenograf.

 Zapisanie na tablicy definicji teatru, któr¹ tworz¹ uczniowie, a nauczyciel porz¹dkuje, na 
podstawie æwiczenia nr 1.:

teatr – budynek, w którym odbywaj¹ siê przedstawienia lub rodzaj sztuki widowiskowej, 
w której aktorzy w kostiumach graj¹ swoje role dla publicznoœci na oœwietlonej scenie.

 Pogadanka o ró¿nych odmianach teatru. Jej celem jest dojœcie do odpowiedzi na pytanie:  Czym 
jest teatr lalek? Dzieci odpowiadaj¹ na pytania (w nawiasach podano pomocne podpowiedzi):

Jakie znasz rodzaje teatrów? (balet, opera, operetka, pantomima, teatr: lalek, muzyczny, 
radiowy, uliczny itp.) Kto mo¿e wystêpowaæ w teatrze? (aktor, lalka, zwierzê)

 
 Dostosowanie definicji ogólnej dla potrzeb okreœlenia teatru lalek. 

teatr lalek – rodzaj spektaklu, w którym zamiast aktorów, na scenie graj¹ lalki, 
za którymi kryje siê cz³owiek. 
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 Rodzaje lalek w teatrze lalkowym ( w zale¿noœci od wieku dzieci nauczyciel dokonuje wyboru kilku 
typów spoœród poni¿szych) . 

pacynka  lalka nak³adana na d³oñ jak rêkawiczka i poruszana palcami
kukie³ka – lalka osadzona na kiju zwanym gabitem, którym porusza aktor. Kukie³ka 
intensywnie wymachuje koñczynami 
jawajka –  lalka z g³ow¹ osadzon¹ na kiju, z ruchomymi r¹czkami prowadzonymi za pomoc¹ 
drutów, poruszana nad parawanem
marionetka – lalka poruszana od góry przy pomocy nitek lub drucików umieszczonych na tzw. 
krzy¿aku, przy którego ruchu poruszaj¹ one poszczególnymi czêœciami cia³a marionetki
lalka cieniowa – wykonana ze skóry, umieszczana za oœwietlonym ekranem, na którym 
widzowie ogl¹daj¹ jej cieñ
sycylijka – lalka z uchwytami u g³owy, pleców i r¹k za które aktor trzyma lalkê

 ZapowiedŸ wyjœcia do Teatru Miniatura w Gdañsku na przedstawienie „Tajemnica diamentów”. 
Krótka prezentacja: 

Spektakl w Miniaturze to krymina³ dla dzieci w wieku od 6 lat. Ktoœ kradnie diamenty ze 
sklepu jubilerskiego Muhammeda Karata. Codziennie ginie jeden. Jest z³odziej, s¹ podejrzani 
i para sprytnych detektywów. Aktorzy wcielaj¹ siê w role dziennikarzy, którzy nie tylko opisuj¹ 
perypetie g³ównych bohaterów, ale razem z widzami prowadz¹ œledztwo. Zbieraj¹ poszlaki, 
prowadz¹ wywiady, wyci¹gaj¹ wnioski. G³ówni bohaterowie s¹ przyjació³mi. Chodz¹ do jednej 
klasy i prowadz¹ biuro detektywistyczne, które mieœci siê w piwnicy domu Mai. Jest dobrze 
wyposa¿one w rekwizyty do szpiegowania i obserwacji: aparat fotograficzny, lornetkê, latarki, 
lupê, lusterka i... komputer.

 Podzia³ klasy na grupy ze wzglêdu na rodzaj lalki do wykonania, np. marionetka, kukie³ka, pacynka 
itp., i rozdanie kserokopii rysunków bohaterów i brystolu. Rozmowa dotycz¹ca bohaterów, ich cech 
charakteru. Wykonanie lalek – praca w grupach przy pomocy nauczyciela. 

 Przygotowanie tekstu do roli dla lalki zapraszaj¹cej na spektakl teatralny „Tajemnica diamentów” 
w Teatrze Miniatura w Gdañsku, uczniowie – animatorami.

Grupowa prezentacja zaproszeñ z oœwietleniem (latarka) i wyborem sceny (krzes³o, stó³, parapet). 

 Omówienie zasad zachowania siê w teatrze: 

TAK: schludny ubiór, ³adne uczesanie, zajêcie swojego miejsca, zachowanie ciszy podczas 
spektaklu 

NIE: bieganie po widowni,  jedzenie i picie w trakcie spektaklu, g³oœne zachowywanie siê, 
krzyk, rozmowy, korzystanie z telefonu, robienie zdjêæ 

–
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