
 

„Magiczna skrzynka” 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego”. 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

I. Opis projektu  
Projekt kierujemy do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, bibliotekarzy i 

seniorów. Koncepcja zadania polega na wykorzystaniu w pracy z dziećmi metody Kamishibai, 

jako narzędzia ułatwiającego naukę czytania, opowiadania, rysowania i pisania opowiadań. 

Kamishibai to wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania dzieciom. 

Dosłownie jest to teatr obrazkowy, który wykorzystuje ilustrowane papierowe karty oraz 

drewnianą skrzynkę, na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w niej 

przedstawiane są karty z historią.  

Podczas trwania Tygodnia Bibliotek, w dniach od 8 do 11 maja 2017 r. 

przeprowadzimy cykl międzypokoleniowych warsztatów tworzenia bajki Kamishibai 

"Słucham, tworzę, ilustruję". Warsztaty wyłonią lokalnych liderów metody Kamishibai, którzy 

przy użyciu skrzynki będą snuć opowieści w swoich środowiskach. 29 września 2017 r., w 

Dniu Głośnego Czytania odbędzie się finał projektu. Będzie to uliczny spektakl „Magiczna 

skrzynka”, podczas którego dzieci i ich opiekunowie zaprezentują szerokiej publiczności 

swoją autorską opowieść Kamishibai. 

 

II. Cele projektu 
1. Dotarcie do lokalnych animatorów życia kulturalnego (nauczycieli, bibliotekarzy, 

aktywnych seniorów, pracowników świetlic) i dostarczenie im nowej, kreatywnej 

metody czytania i opowiadania, jaką jest japoński teatr ilustracji Kamishibai; 

2. Wyłonienie lokalnych liderów metody Kamishibai; 

3. Wyszukanie młodych talentów, uczniów uzdolnionych plastycznie, pisarsko i 

aktorsko; 

4. Wspieranie edukacji uczniów poprzez pracę warsztatową. Kształcenie wyobraźni, 

umiejętności opowiadania historii, współdziałania w międzypokoleniowej grupie, 

publicznego formułowania wypowiedzi;  

5. Rozwój kompetencji kulturowych, językowych i teatralnych u młodych słuchaczy 

poprzez wspólne uczestnictwo w kreowaniu spektaklu ulicznego „Magiczna 

skrzynka”;    

6. Wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, oświaty i stowarzyszeń na polu 

edukacji kulturalnej. 
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III. Rezultaty projektu 
1. Wyposażenie placówek oświatowych i kulturalnych w pomoce dydaktyczne. Pakiet 

edukacyjny, w który wyposażeni zostaną animatorzy będzie obejmował książkę 

Kamishibai, zestaw kart do samodzielnego tworzenia ilustracji oraz drewnianą 

skrzynkę; 

2. Przeszkolenie około 24 uczniów oraz 24 potencjalnych liderów z form Kamishibai, 

(nauczycieli, aktywnych seniorów, pracowników świetlic i bibliotekarzy); 

3. Powstanie autorskich opowieści Kamishibai – historii wymyślonych i zilustrowanych 

przez uczestników projektu; 

4. Zorganizowanie spektaklu ulicznego „Magiczna skrzynka”, podczas którego 

zaprezentowane zostaną autorskie opowieści Kamishibai. 

 

IV. Rekrutacja do projektu 
1. Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez zainteresowane szkoły/osoby 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora lub 

otrzymanego od koordynatora projektu. Zgłoszenia należy przesyłać drogą on-line na 

adres biblioteka@lazy.pl lub dostarczać osobiści do siedziby Organizatora do dnia 17 

marca 2017 r. włącznie. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

V. Zapraszamy do: 
1. Udziału nauczyciela razem z grupą uczniów (3-6 dzieci) w warsztatach Kamishibai 

(warsztaty 1 dniowe) oraz udziału wyłącznie nauczyciela w dodatkowych warsztatach 

z metodyki pracy metodą Kamishibai (1 dzień); 

2. Promocji Kamishibai w środowisku lokalnym. Kontynuowania prac z dziećmi w szkole 

i/lub placówce kulturalnej; 

3. Udziału w spektaklu „Magiczna skrzynka” i prezentacji przygotowanej historii 

Kamishibai; 

4. Dostarczenia formularza zgłoszeniowego oraz w przypadku dzieci dokumentów 

potwierdzających zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w 

projekcie. 
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VI. Kontakt do Organizatora projektu 

 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach 

ul. Kościuszki 3 

42-450 Łazy 

tel.: 32 6729446 

e-mail: biblioteka@lazy.pl 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gładki 
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