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1. |   Kamishibai – co to takiego?

Czy wyobrażacie sobie świat bez zaczarowanych baśni, mrocznych le-
gend i budzących krew w żyłach opowieści? Rzeczywistość bez nich byłaby 
o wiele bardziej nudna i szara. To właśnie bajki i opowieści pozwalają 
nam poznawać i zrozumieć świat, a także zachęcają do podejmowania 
wyzwań, uczą zasad życia i odkrywają przed nami świat emocji. 
 Wydaje się, że dziś mało kto potrafi opowiadać. Czy w dobie tele-
wizji i osiągnięć techniki nie ma miejsca na snucie opowieści bez pośpie-
chu, z udziałem emocji, gry ciała i głosu? 
 W tej broszurce chcielibyśmy zaprezentować narzędzie służące do 
opowiadania w sposób kreatywny i niepowtarzalny. Jest nim japoński 
teatrzyk kamishibai – medium pozwalające na powrót do świata opowiada-
nia bez udziału mikrofonów i reflektorów. Jest to teatr ilustracji wykorzy-
stujący kartonowe plansze z obrazkami oraz drewniany bądź kartonowy 
teatrzyk w formie skrzynki. Wystarczy tylko rozłożyć scenkę, zmienić 
lekko intonację głosu, a słuchacze skierują całą swoją uwagę na podkre-
ślone przez obraz sedno wypowiedzianych słów.  
 Kamishibai wywodzi się z Japonii, gdzie jeszcze do pierwszej poło-
wy XX wieku było najbardziej znaną formą rozrywki ulicznej. W magiczne 
pudełko wyposażone były mobilne sklepiki ze słodyczami prowadzone 
przez snujących opowieści sprzedawców. Do Europy technika ta zawitała 
w latach sześćdziesiątych. Obecnie przeżywa swój renesans – obrazkowy 
teatrzyk stał się nieodłącznym narzędziem kreatywnych pedagogów.  
To „kino dla oczu i uszu” stosowane jest coraz częściej również przez 
nauczycieli języków obcych, którzy odkryli niepowtarzalne walory dy-
daktyczne kamishibai.
 Broszurka ta zawiera wskazówki dotyczące pracy z tekstem, two-
rzenia ilustracji, sposobu opowiadania oraz możliwości wykorzystania 
teatrzyku na lekcji języka obcego. Towarzyszy ona pakietowi składającemu 
się z kartonowej rozkładanej scenki oraz dwóch przykładowych zestawów 
ilustracji do baśni braci Grimm. Są to zwycięskie prace wyłonione w kon-
kursie „Kamishibai – baśniowe światy” zorganizowanym w ramach pro-
jektu Deutsch-Wagen-Tour.  
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2. |   Walory dydaktyczne kamishibai

— nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku  
 i na każdym poziomie językowym
— jest medium mobilnym, które można zabrać wszędzie tam,  
 gdzie znajduje się publiczność
— uczy poprzez zabawę
— ułatwia zrozumienie obcojęzycznych tekstów
— pozwala uczniom „zanurzyć się” w języku
— wyrabia w uczniach pozytywny stosunek do języka obcego  
 od najmłodszych lat
— pobudza wyobraźnię, kreatywność i pozwala uczniom
 wykazać się uzdolnieniami
— umożliwia przeżycie emocji w języku obcym
— daje poczucie akceptacji uczniom słabszym i zwiększa ich   
 motywację  
— pozwala opowiadającemu zapomnieć o tremie i łagodzi lęk  
 przed mówieniem
— zależnie od sposobu zastosowania może pomóc rozwijać  
 sprawność słuchania, mówienia, pisania i czytania

3. |   Kamishibai w pracy z najmłodszymi 

W pracy z najmłodszymi nauczyciel opowiada baśnie lub inne historie 
w języku obcym, ułatwiając zrozumienie opowiadanego tekstu poprzez 
wskazywanie kluczowych elementów na kolejnych ilustracjach. Wizu-
alizacja treści opowiadania ułatwia zrozumienie, niezbędne do utrzymania 
zainteresowania opowiadanym tekstem. 
 Dziecko słuchając ogląda ilustracje, które ożywiają wewnętrzne 
obrazy stworzone przez nie w wyobraźni. Kamishibai umożliwia włącze-
nie się słuchacza w opowiadaną historię poprzez powtarzanie prostych 
słów i fraz w języku obcym. Dzięki zastosowaniu rekwizytów nauczyciel 
może wzmocnić proces nauki, stwarzając możliwość dotknięcia, pową-
chania, a nawet posmakowania opowiadanej historii.

Kamishibai może być  
wykorzystywane jako  
stały element cotygodniowych
spotkań z językiem obcym
w przedszkolu. 

Opowiadane historie mogą mieć krótką formę, wręcz ograniczać się do 
jednej lub dwóch ilustracji. Mogą one również przedstawiać tylko jeden 
wybrany przedmiot, zwierzątko, postać, które nauczyciel prezentuje i opi-
suje, pozwalając dziecku dotknąć, a przy okazji zachęca je do powtórzenia 
pojedynczych wyrazów, integrując tym samym elementy nauki w zabawę.  
 Opowiadając dzieciom dłuższe i bardziej skomplikowane teksty  
w języku obcym możliwe jest wplatanie elementów języka ojczystego. 
Należy jednak pamiętać, że powinien on odgrywać wyłącznie rolę in-
formacyjną. Informacje przekazane w trakcie opowiadania w języku 
polskim pozwalają śledzić treść historii, umożliwiają zrozumienie trud-
nych słów. Warto zmienić sposób artykulacji w języku ojczystym np. na 
głośny szept, aby wyraźnie oddzielić od siebie oba języki. Nauczyciel 
może stawiać w trakcie opowiadania pytania, które będą wskazówką, czy 
dzieci rozumieją treść. Należy pamiętać, że to język obcy odgrywa naj-
ważniejszą rolę w trakcie opowiadania.  
 W pracy ze starszymi uczniami szkoły podstawowej można nakło-
nić dzieci do stworzenia własnych tekstów. Nauczyciel powinien odegrać 
rolę pomocnika, który podsuwa pytania, zapisuje pomysły i moderuje ich 
powstawanie. Dzieci będą prawdopodobnie tworzyć opowiadania w języ-
ku ojczystym. Nauczyciel odpowiedzialny jest za „ożywienie” postaci  
w języku obcym na poziomie odpowiadającym jego uczniom. Następnie 
uczniowie samodzielnie pracują nad wykonaniem obrazków i opowiadają 
wymyśloną historię. 
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5. |   Technika prezentowania 

Technika prezentowania kamishibai jest bardzo prosta. Należy najpierw 
chronologicznie ułożyć ilustracje, następnie włożyć je do okienka w scence, 
tak aby były one dobrze widoczne. W przypadku, gdy włożone ilustracje 
będą odchylać się do tyłu, należy podeprzeć je kartonową podpórką za-
mieszczoną w zestawie, wkładając ją pomiędzy plik ilustracji a tylną ścian-
kę pudełka. Teatrzyk najlepiej ustawić na stoliku bezpośrednio przed 
zebraną publicznością. W trakcie opowiadania obrazki są kolejno wycią-
gane przez osobę opowiadającą historię.

6. |   Sztuka opowiadania 

kontakt z publicznością 
Magia teatru polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z wi-
dzem. Na podobnej zasadzie działa kamishibai – podczas opowiadania 
ważny jest kontakt z publicznością. Treść powinna być opowiadana, a nie 
czytana. Zasada ta dotyczy zarówno opowiadającego nauczyciela, jak  
i uczniów. Trudność opowiadanego tekstu powinna być dostosowana do 
poziomu językowego uczniów. 

4. |   Praca z uczniami w wieku gimnazjalnym 

Kamishibai może być zastosowane w tej grupie wiekowej do opowiada-
nia różnego rodzaju tekstów i przyczyniać się do rozwoju sprawności 
mówienia. Młodzież chętnie ogląda seriale, śledzi nowości, ma różne 
zainteresowania i pasje. Teatrzyk może być wykorzystany do prezentacji 
różnorodnych treści, przeżytych lub wymyślonych historii. Szczególnie 
polecamy zastosowanie tej metody do opowiadania uproszczonych tek-
stów z fabułą typu „Leichte Lektüre”. 
 Kamishibai stwarza świetną okazję do twórczej pracy grupowej. 
Pierwszym krokiem jest samodzielne zapoznanie się ucznia z tekstem  
w języku niemieckim. Nauczyciel pozostawia uczniowi wybór strategii 
czytania i decyzję o wyszukiwaniu znaczenia niezrozumiałych słówek. 
Ta praca wymaga indywidualnego tempa i może być pracą domową. Na-
uczyciel nie kontroluje stopnia zrozumienia tekstu przez poszczególnych 
uczniów. Konieczność sporządzenia ilustracji do tekstu wymusi wyja-
śnienie niezrozumiałych fragmentów w grupie. Drugi krok polega na 
ustaleniu, jakie ilustracje należy sporządzić, co mają przedstawiać i kto 
je wykona. Grupa podejmuje wspólnie decyzje i dzieli się pracą. Krok 
trzeci to sformułowanie zdań lub krótkich tekstów do poszczególnych 
ilustracji. Na czwartym etapie uczniowie ustalają, kto będzie opowiadał 
określony fragment tekstu w taki sposób, aby w opowiadaniu wzięli 
udział wszyscy członkowie zespołu. Grupa wspólnie ćwiczy całość i opo-
wiada historię w języku niemieckim reszcie klasy. Pozostali uczniowie 
nie powinni znać tego opowiadania. Tylko wtedy będą śledzić je z zain-
teresowaniem i koncentrować się na treści.
 Ta forma pracy umożliwia nie tylko rozwój kompetencji językowej 
uczniów, ale także ich kompetencji socjalnych. Jest okazją do nauki lub 
doskonalenia techniki prezentacji. Dla wielu trema związana z prezenta-
cją przed publicznością jest poważnym problemem. Kamishibai pozwala 
na łagodne trenowanie tej umiejętności w atmosferze zabawy w grupie.  
 Kamishibai jest również doskonałym pomysłem na pracę metodą 
projektu, gdzie kilka grup prezentuje treści wybranych lektur uprosz-
czonych lub przedstawia przeżyte czy wymyślone historyjki na podany 
temat. Każdy uczeń ma szansę zaangażować się w realizację projektu  
i osiągnąć sukces.
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7. |   Praca z tekstem 

Kamishibai może służyć do prezentacji bajek, a także innych tekstów. Przy 
wyborze należy kierować się dynamicznym charakterem historii, a zara-
zem prostym i niemetaforycznym przekazem treści. Zanim rozpoczniemy 
opowiadanie z teatrzykiem kamishibai należy dobrze się do tego przygo-
tować. Oto klika wskazówek:

czytamy
Niezależnie od tego, czy historia jest bardziej lub mniej znana, najpierw 
należy ją dokładnie przeczytać.  

odtwarzamy
Kolejnym krokiem jest ustne odtworzenie treści przeczytanej historii. 
Jeśli więcej osób zajmuje się tym samym tekstem, opowiadanie zapamię-
tanych wydarzeń powinno odbywać się w grupie. Uczniowie będą praw-
dopodobnie opowiadać sobie treść historyjki w języku polskim. Celem 
tego kroku jest rozpoznanie struktury historii, zrozumienie całości treści 
i ustalenie jednej wersji. 

skracamy
Tekst opowiadanej historii powinien zawierać najważniejsze epizody, 
ciekawe zwroty akcji, kluczowe postacie. Należy zatem tak skrócić tekst, 
żeby nie był on zbyt zawiły, ale też nie stracił swojego charakteru, a prze-
bieg akcji był nadal zrozumiały i klarowny. Uczniowie pracujący z tek-
stem powinni skrócić treść w formie pisemnej. Pomoc nauczyciela będzie 
tu nieodzowna. 

planujemy i wykonujemy ilustracje
Kolejnym ważnym krokiem jest zaplanowanie i wykonanie ilustracji do 
wybranych wydarzeń. Należy przy tym pamiętać, że ilustracje nie powinny 
przedstawiać każdego szczegółu opowiadania. Opowiadający może opo-
wiedzieć dużo więcej niż jest to przedstawione na ilustracji.  

ćwiczymy
Ostatnim krokiem jest ćwiczenie opowiadania z teatrzykiem, przemy-
ślenie gestykulacji, wypróbowanie intonacji głosu oraz kilka prób przed 
lustrem, znajomymi lub rodziną. 
 

bez pośpiechu
Opowiadanie z kamishibai powinno być swobodne i naturalne. Nie należy 
się śpieszyć. Przed wyciągnięciem kolejnego obrazka opowiadający po-
winien lekko zawiesić głos, zrobić przerwę i kontynuować opowiadanie 
dopiero w momencie, kiedy kolejny obrazek jest już widoczny w całości.  

mimika, gesty, intonacja
Sposobem na ożywienie opowiadania jest niewątpliwie wykorzystanie 
zróżnicowanej mimiki twarzy, tempa opowiadania, intonacji, tonu głosu 
oraz gestów. Zastosowane przez opowiadającego gesty powinny odgry-
wać rolę strukturyzującą, być rozpoznawalnym elementem w trakcie 
opowiadania całej historii, ułatwiającym publiczności zrozumienie ca-
łości. Nie powinny być one zatem przypadkowe, a raczej przemyślane  
i przećwiczone. 

długość opowiadania
Czas trwania opowiadania powinien być dostosowany do poziomu języ-
kowego uczniów, a także odpowiadać wiekowi publiczności i związanymi 
z nim możliwościami koncentracji. Opowiadanie z kamishibai jest krótką 
formą narracji, dlatego nie powinno ono trwać zbyt długo (maks. 2 min. 
na obrazek).

niedoskonałości
Opowiadający ma prawo się mylić. Teatrzyk jest żywą formą komunika-
cji, dlatego niedoskonałości, spontaniczne zmiany czy drobne błędy języ-
kowe są jak najbardziej dopuszczalne. Zasada ta dotyczy szczególnie 
uczniów. Metoda ta nie spotka się z entuzjastycznym przyjęciem z ich 
strony, jeżeli będzie dodatkowym powodem stresu.   

własny, niepowtarzalny styl
Każdy aktor ma swój niepowtarzalny styl. Dotyczy to również opowia-
daczy historii z pudełkiem kamishibai. Opowiadający może spróbować 
poszukać własnego sposobu opowiadania i wypracować charaktery-
styczny dla siebie styl. Nigdy nie zdarzy się tak, aby dwóch uczniów 
lub nauczycieli opowiadało tę samą historię w identyczny sposób. Ka-
mishibai pozwoli zaprezentować uczniom ukryte talenty i cieszyć się 
własną grą. 
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8. |   Wykonanie ilustracji 

materiały
Do wykonania ilustracji kamishibai potrzebny jest brystol o wymiarach 
A3 oraz farby, kredki, flamastry lub kolorowe wycinanki. 

technika
Technika wykonania ilustracji może być dowolna (np. malowanie, wy-
klejanie, technika kolażu). Należy pamiętać, że prace będą wysuwane 
przez niewielki otwór pudełka kamishibai, w związku z tym wszelkie 
elementy odstające od kartonu są niepożądane. Ilustracje powinny być 
wykonane w poziomie i nie mogą zawierać tekstu pisanego.

metaforyczność
Treść opowiadania powinna być przedstawiona na obrazkach kamishibai 
w sposób symboliczny i metaforyczny. Ilustracje nie powinny zawierać 
zbyt wielu małych elementów.

postacie i przedmioty
Główne postacie i przedmioty muszą mieć jednakowy lub zbliżony wy-
gląd na każdej planszy i być widocznych rozmiarów. Wszystkie ważne 
elementy i postacie powinny mieć również wyraźnie zaznaczone kontury.

ilość ilustracji
Opowiadanie należy przedstawić na niewielkiej liczbie plansz (maks. 
10 obrazków).

kurtyna
Pierwszą planszą jest zawsze kurtyna, wykonana z kartonu lub nama-
lowana na brystolu. Jej zadaniem jest wywołać w publiczności skojarze-
nia pobytu w teatrze, a także skupić ich uwagę na rozpoczynającej się 
prezentacji.

Zestaw kamishibai powstał w ramach 
projektu Deutsch-Wagen-Tour,  
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