
Teatr cieni 
w przedszkolu

wskazówki praktyczne



Aby stworzyć „lalki” 
potrzebujemy:

 blok rysunkowy lub papier ksero

 ołówek

 nożyczki

 kredki, pastele lub pisaki

 słomki do napojów lub patyczki

 taśma klejąca dwustronna



Jak stworzyć „lalkę” krok po kroku

 Składamy kartkę na pół.

 Szkicujemy postać.

  Wycinamy postać podwójnie i układamy jak lustrzane odbicia.

 Kolorujemy.

  Obracamy na niepokolorowaną stronę i naklejamy taśmę dwustronną.

  Przyklejamy rurkę do napojów lub patyczek.

 Sklejamy obie części.

  Rybka będzie mogła płynąć w obie strony, a jej kolor zawsze będzie widoczny.



Aby stworzyć miniscenę 
potrzebne będą:

 karton

 ołówek

 linijka 

 nożyczki

  duży arkusz papieru 
(typu flipchart)

 taśma klejąca dwustronna

 plastelina

 mała lampka



Jak stworzyć miniscenę

 Na kartonie linijką rysujemy ramkę, którą wycinamy w środku.

 Oklejamy ramę taśmą dwustronną.

 Podklejamy ramę papierem i docinamy go do wymiaru ramki.

 Ramę malujemy lub ozdabiamy.

  Możemy np. przykleić trawy, które będą imitowały wodne rośliny, 
lub wykleić ramę kaszą manną, imitującą piasek.

 Szkolny stolik ustawiamy bokiem, na krawędzi.

 Do jego boku montujemy ramę (np. przy użyciu plasteliny).

  Kierujemy na ekran światło z lampki i sprawdzamy, czy cienie będą 
dobrze widoczne.



Wygląd od strony widowni



Duża scena

  Stolik przedszkolny ustawiamy bokiem, na krawędzi, 
blatem w stronę widowni – za nim schowają się dzieci.

  Przygotowujemy dość prześwitującą jasną tkaninę, np. prześcieradło, 
obrus albo roletę okienną zdjętą z metalowego stelaża.

  Za pomocą spinaczy do bielizny montujemy tkaninę do sufitu 
(np. do żyłki rozciągniętej wzdłuż sufitu).

  Potrzebna nam będzie również lampka nocna – ustawiamy ją tak, 
by od tyłu oświetlała część naszego ekranu na wysokości dłoni dzieci 
ukrytych za blatem stołu.



Wygląd od strony widowni



Źródło światła

  Źródło światła powinno 
znajdować się około 1–2 m 
za ekranem, skierowane 
na wysokość tuż nad 
krawędzią stolika.



Animacja lalek

  Lalki umieszczamy pomiędzy 
lampką a ekranem.

  Kiedy lalki są blisko ekranu, 
ich wielkość jest zbliżona 
do rzeczywistej, a kontury 
dobrze widoczne. 

  Oddalając lalkę od ekranu 
w stronę źródła światła, 
uzyskujemy efekt 
powiększania się i rozmycia.


