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Teatr w pół godziny: zabawa oparta na tekście opowiadania  

Macieja Wojtyszki „Gżdacz” z tomu „Bromba i inni” 

 

Zabawa przeznaczona jest dla dzieci od 7 roku życia, także dla młodzieży i dorosłych; mogą być grupy 

mieszane wiekowo. Liczba uczestników do 20 osób, czas trwania od 30 do 100 minut. 

 

Celem zajęć jest: 

- integracja grupy,  

- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie,  

- ćwiczenie umiejętności transponowania tekstu czytanego na rzeczywistość plastyczną, przestrzenną, 

ruchową, rozwijanie wyobraźni. 

 

Pomoce do zajęć: 

- tekst opowiadania „Gżdacz”, 

- duże arkusze szarego papieru – 4-6 sztuk, 

- kartki A3 i A4 białego papieru ksero (mogą być także kolorowe), kilkanaście sztuk, im większa grupa 

tym więcej, 

- farby plakatowe, pędzle, kredki, flamastry, 

- różnokolorowa bibuła (pomarańczowa, zielona, brązowa, mogą być też inne), 

- kleje, zszywacze, żółta taśma malarska. 

 

Przebieg zajęć – schemat działań: 

1. Rozmowa z uczestnikami na temat teatru, czym jest teatr, czy widzieli jakieś przedstawienia. Ze 

starszymi można porozmawiać o tworzywie teatru:  

- scena  - scenariusz, scenografia, dekoracje, 



- aktor – rola, kostium, rekwizyt,  

- reżyser – dyrektor, dyrygent,  

- widownia – widz itp. 

2. Przeczytanie tekstu opowiadania uczestnikom zajęć. Dla mniejszych dzieci można zrobić 

odpowiednio skróconą jego adaptację.  

3. Rozmowa z uczestnikami zabawy na temat przebiegu zdarzeń przedstawionych w 

opowiadaniu, opracowanie planu zdarzeń. Spisanie go na tablicy: 

- przejście Gżdacza przez dziurę kosmiczną, 

-  Gżdacz spotyka Uczonych,  

- Gżdacz spotyka Wrony,  

- Spotkanie Gżdacza z Chłopcem,  

- Spotkanie z Mamusią Chłopca,  

- Powrót do domu,  

- Rozmowa Gżdacza ze swoją Mamusią). 

4. Omówienie poszczególnych postaci, ich wyglądu. Spisanie tego na tablicy:  

- Gżdacz,  

- Uczeni,  

- Wrona 1,  

- Wrona 2,  

- Chłopiec,  

- Mama Chłopca,  

- Mama Gżdacza) 

5. Omówienie scenerii miejsc, w których dzieją się przedstawione w opowiadaniu zdarzenia. 

Wypisanie ich na tablicy: 

- Wszechświaty,  

- Dziura Kosmiczna,  

- Auspicje pod Krakowem,  

- Las,  

- Dom Gżdacza) 

6. Omówienie przedmiotów (rekwizytów) które powinny znaleźć się w poszczególnych scenach 

(Grzyby, Tiritonga). 

7. Podział zadań do wykonania przez uczestników zajęć, wskazanie ról. 

8. Omówienie koncepcji scenografii i odpowiedzialności za poszczególne elementy jej wykonania: 

- Wrzechświaty,  

- Dziura Kosmiczna,  

- Miejsce obrad Uczonych,  

- Las, 

- jadalnia w domu Gżdacza. 

9. Praca indywidualna lub w grupie nad wykonaniem plastycznym scenografii, rekwizytów. 

10. Ustawienie poszczególnych scen w przestrzeni przez osobę prowadzącą. 

11. Akcja: ponowne czytanie tekstu i odgrywanie scen przez uczestników zabawy w ustawionej 

przestrzeni, z elementami dekoracji i kostiumów. 



12. Uwaga! Zarówno dekoracje, jak i kostiumy mogą być tylko schematyczne lub po prostu 

narysowane, namalowane w takim kształcie, jak dzieci to potrafią. Tu duże pole do popisu mają 

właśnie dzieci. Rysują przecież rzeczy abstrakcyjne: dziura kosmiczna, wszechświaty, 

tiritonga… Dzieci bardziej nieśmiałe mogą odgrywać role bardziej statyczną lub nawet elementy 

scenografii, np. las. Uczestnicy nie muszą się uczyć tekstu dialogu, dialog jest podpowiadany 

przez czytającego. Ważne jest to, aby przestrzeń była odpowiednio podzielona i „aktorzy” stali 

na swoich miejscach. „Reżyser” czytając tekst, animuje poszczególne grupy, znajduje się w 

centrum. 

W wypadku, kiedy byłoby więcej chętnych do odegrania głównych ról, finał zabawy można 

powtórzyć w zmienionym układzie scenicznym. 


