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Marcin Cziomer       Kraków, 19.06.2017 

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych 

Kostka Publiczne Gimnazjum Jezuitów  

Im. św. Stanisława Kostki w Krakowie 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH INSPIROWANY POBYTEM W ,, FÈNYI GYULA JESZUITA 

GIMNÀZIUM” W MISZKOLCU PODCZAS ‘’JOB SHADOWING” 

 

,,Chiński teatr cieni – Św. Stanisław Kostka” 

1. Uczestnicy: Zajęcia dla uczniów klas trzecich gimnazjów 

 

2. Przeznaczony czas : trzy godziny lekcyjne 

 

3. Prowadzący zajęcia : Marcin  Cziomer 

 

4. Temat : ,,Chiński teatr cieni” 

 

5. Cele: 

 

a. Zapoznanie uczniów z projektowaniem figur chińskiego teatru cieni 

b. Nauka pracy w grupie przy wspólnym przedsięwzięciu 

c. Utrwalenie wyników pracy na filmie 

6. Metody pracy: 

a. Pogadanka 

b. Prezentacja multimedialna 

c. Praca w grupach- zajęcia typu warsztatowego 

d. Podsumowanie i wspólne przedstawienie spektaklu. 

7. Materiały i pomoce naukowe 

a. Tektura, nożyczki, ołówki, gumki, druciki lub nity i nitownica 



b. Prześcieradło, sznur lub lina rozpięta pomiędzy ścianami klasy, epidiaskop 

lub reflektor. 

c. Rzutnik multimedialny. 

 

8. Literatura pomocnicza: 

a. Adelina Sandecka ,,Chińskie cienie wesoła zabawa dla wszystkich”  

Wydawnictwo Egmont ,  Warszawa, 1935 

b. Vladimir Sis ‘’Chinese Theatre”, Spring House, London, 1957 

c. Przemysław Wysogląd SJ ,,K.O.S.T.K.A.” Wyydawnictwo WAM, Kraków 2011 

9. Przebieg zajęć: 

a. Lekcja pierwsza 

 Omówienie zagadnienia chińskiego teatru cieni w oparciu o 

wcześniej przygotowaną prezentację i fragmenty przedstawień 

pokazanych z internetu. 

 Przybliżenie zadania warsztatowo- teatralnego. 

 Każdy uczeń losuje jedna z dwudziestu czterech postaci lub dekoracji 

wraz z fragmentem wcześniej przygotowanego scenariusza 

spektaklu o św. Stanisławie i przydział zadania 

 Faza projektowa: uczniowie szkicują swoje postacie i dekoracje. 

b. Lekcja druga:  

 Realizacja projektów z przydzielonych postaci i dekoracji. 

 Formy pracy: praca indywidualna i praca w grupie. 

c. Lekcja trzecia. 

 Prezentacja efektów pracy w formie krótkiego spektaklu 

teatralnego. 

 Utrwalenie przedstawienia za pomocą kamery. 

 

 

 

 

 

 


