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„Często sama zabawa w teatr jest większym sukcesem 

niż sam występ przed publicznością”. 

 

 

                    W ramach realizowanego projektu nauczyciele z Publicznego 

Przedszkola Czchowie uczestniczyli w cyklu warsztatów Bajkoterapia jako 

aktywna forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wspierająca ich 

rozwój. Szczególną uwagę  poświęciliśmy zagadnieniom związanymi  

z  teatroterapią. 

  

               Jak wiadomo formy teatralne to element wspomagający ogólny 

rozwój dzieci we wszystkich sferach. Celem edukacji teatralnej  jest 

zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu 

artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności 

dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry 

aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach 

teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej 

scenie. Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. 

Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od 

rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się 

i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, 

inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich 

przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, 

bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Wczesne kontakty ze sztuką 

zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, 

ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, 

zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu 

wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one 

wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji 

znajdują swój najpełniejszy wyraz.    W teatralnych doświadczeniach 

kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. 

Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.          
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        Prowadzone w naszym przedszkolu  zajęcia z zakresu edukacji 

teatralnej prowadzone są przede wszystkim metodą zabawy,  

która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji  

i doświadczeń. 

Poznajemy różne formy teatralne poprzez udział w spektaklach  

i widowiskach : 

 

- zabawy dramowe 

-teatr lalkowy  

-teatr kukiełkowy 

- pantomima jako forma sceniczna wyrażająca treść poprzez : pozy,gesty, 

mimikę twarzy i ciała, ruch,  

- teatr cieni jako forma interpretacji teatralnej z wykorzystaniem ekranu, 

światła i cienia: postaci przedstawione za pomocą lalki 

- teatr żywego aktora, treść przedstawiona przez żywego aktora: ruchy 

ciała, mimika twarzy i gesty kostium, scena, ruch, muzyka 

-rozwijanie twórczej postawy dziecka i własnej ekspresji poprzez tworzenie 

widowiska teatralnego podczas uroczystości przedszkolnych np.: Dzień 

Mamy i Taty, Dzień Babci, Jasełka. 

 

Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy i prezentuje osiągnięcia swoich 

wychowanków na terenie placówki dla rodziców, w najbliższym środowisku 

przedszkola oraz na terenie miasta Czchowa.  

R. Miller pisze , że „tylko sztuka i zabawa mogą nauczyć dziecko marzenia o 

szczęściu i miłości, dostarczają mu bowiem obrazu pewnego przebiegu 

zdarzeń, pozwalają przeżyć napięcia wobec tego, co może się stać i jak 

różnie można się w tych sytuacjach zachować”. 

 

Małgorzata Zyznawska Maciasz nauczyciel PP w Czchowie  
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