


TEATR
KAMISHIBAI
narzędzie promocji czytelnictwa 

i pomocy wychowawczej
 



sięgają tradycji
japońskich bajek
obrazkowych

ŹRÓDŁA
KAMISHIBAI -
TEATRU
ILUSTRACJI

tibum.pl



 Prawda o życiu

DWA 
MAGICZNE
SEKRETY
KAMISHIBAI

1

2 Niezwykłe
przeżycia
kamishibai -
świat
przedstawiony
w opowieści
przenika 
do świata
rzeczywistego



tibum.pl



I. PRZYGOTOWANIE

a. wybór opowieści
b. dobre poznanie tekstu
c. ubiór prezentera zgodny z nastrojem opowieści – 
    pozbawiony krzykliwych kolorów i nadruków
d. znaczenie i użycie parawanu (butai)
e. publiczność do 50 osób
f. oświetlenie – jednolite dla wszystkich uczestników
g. przygotowanie plansz - standardowe wymiary plansz: 26 x 38 cm



ZNACZENIE
OSOBY
PREZENTUJĄCEJ
prezenter powinien
pobudzić wrażliwość
widza, a widz wejść 
w interakcję

glob.org.pl



II. ROZPOCZĘCIE

a. ustawienie prezentera – rozdzielenie świata 
    rzeczywistego i przedstawionego w opowieści
b. znaczenie kontaktu wzrokowego
c. pozyskanie uwagi publiczności
d. otwieranie przysłon parawanu
e. odczytanie danych autora i tytułu
f.  właściwa postawa prezentera





III. ZMIANA PLANSZ

a. ustawienie prezentera nieco z boku butai
b. zawieszanie głosu i odpowiednie przestoje
c. ścieżki ruchu plansz w poziomie i wolnym tempie
d. wzmożona koncentracja prowadzącego, 
    zawieszanie narracji
e. oszczędna mowa ciała prezentera



kreanikacja.edu.pl



IV. PRZEDSTAWIENIE

OPOWIEŚĆ ZAMKNIĘTA – jej struktura tworzy spójną całość 
OPOWIEŚĆ OTWARTA – jej struktura rozwija się przy udziale widzów

a. kontakt wzrokowy z widzami
b. interpretacja tekstu i modulowanie głosu
c. wybór jednego z rodzajów opowieści kamishibai

d. zachowanie prezentera (ekspresja, emocje)
e. zakaz wprowadzania zmian w tekście
f.  na zakończenie słowo:  KONIEC
g. czynność zamykania butai



PREZENTACJA
KART TEATRU
KAMISHIBAI

glob.org.pl



tibum.pl

tibum.pl



kreatibaj.pl



POTENCJAŁ
TEATRU
KAMISHIBAI

rozwijanie zainteresowań
czytelniczych i artystycznych
narzędzie uzupełniające
proces wychowania
metoda rozwijająca
kreatywność uczestników
pomoc w kształtowaniu
strategii postępowania
metoda pomocnicza 

metoda uzupełniająca zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne
atrakcyjna forma spędzania
czasu i pracy w grupie

       w procesie rewalidacji



POLECAMY

tibum.pl



WYDAWCY 
KART KAMISHIBAI

WYDAWNICTWO TIBUM tibum.pl

WYDAWNICTWO RISPRINT kamishibai.com.pl

 STOWARZYSZENIE ZIELONA GRUPA 
kreatibaj.pl/kamishibai

 

https://kamishibai.com.pl/
http://kreatibaj.pl/kamishibai/



