
Realizacja projektu 
"Wielka Patroniada Kamishibai"

Od lat w naszej bibliotece z udziałem dzieci powstają karty teatrzyków Kamishibai. Ta japońska
forma obrazkowego teatrzyku przypadła naszym uczniom do gustu i za jej pomocą wyrażają swoje

artystyczne wizje. W naszym dorobku mamy kilka bajek stworzonych do ilustracji najmłodszych
podopiecznych, opowiadania poświęcone tematom realizowanym w programie edukacji

czytelniczej. Teraz rozpoczynamy pracę nad "Wielką Patroniadą Kamishibai". Ten projekt polega
na stworzeniu kart teatrzyku Kamishibai o naszych patronach. Niewiele jest szkół w sytuacji
podobnej do nas. Nasza szkoła nosi imię "Wielkich Odkrywców" a z tym wiąże się zmienność

patrona. Nasze projekty edukacyjne realizowaliśmy inspirowani takimi postaciami jak Krzysztof
Kolumb, Mikołaj Kopernik, Pablo Picasso, Fryderyk Chopin, Irena Szewińska, a w bieżącym roku

szkolnym Maria Skłodowska-Curie. Jak widać nasi patroni to "odkrywcy " w różnorodnych
dziedzinach od odkrywcy podróżnika, poprzez naukowca wynalazcę, przedstawicieli sztuk pięknych
i sportu, do odkrywcy chemika i fizyka. Postanowiliśmy uhonorować naszych bohaterów poprzez

wydanie księgi z kartami Kamishibai poświęconymi wielkim postaciom, które dla naszych uczniów
stały się przewodnikami po bogatym świecie nauki, sztuki i sportu.

Zajęcia z grupą realizująca projekt "Wielka patroniada KAMISHIBAI" - 1 zdjęcie



Zorganizowane zostało spotkanie, na którym wyłoniono zespoły redakcyjne dla poszczególnych
patronów. Na tym spotkaniu wszyscy dowiedzieli się o zasadach budowania kart teatrzyku,

otrzymali wstępne informacje o źródłach wiedzy na temat postaci. Księga będzie składała się
z rozdziałów poświęconych poszczególnym bohaterom z możliwością poszerzenia o kolejne
postacie. Jednemu bohaterowi poświęcamy 10 kart. Każda karta zawiera ilustrację. która

nawiązuje do życia bohatera i krótką rymowankę przybliżającą najważniejsze, istotne dla postaci
wydarzenia z jej życia. Mamy nadzieję, że nasz teatrzyk o patronach stanie się źródłem wiedzy
o nich dla najmłodszych uczniów, a także dla starszych, przybliżając im te wybitne postacie.

Zespoły rozpoczęły już swoje działania. Wybierają treści, które chcą zamieścić na swoich kartach,
ustalają tematykę ilustracji, pracują nad rymowankami.

                        Podczas pracy nad kartami "Wielkiej Patroniady KAMISHIBAI"  - 8 zdjęć

W marcu powinny powstać robocze wersje tekstów, a w kwietniu będą trwały prace nad
ilustracjami. Do połowy maja  powinny zakończyć się prace redaktorskie, a pod koniec maja

"Wielka Patroniada Kamishibai" powinna  być  gotowa do zaprezentowania 
podczas zorganizowanej w bibliotece wystawy 

„Patroni SP 353 im „Wielkich Odkrywców” w teatrzyku Kamishibai”.
Planowany jest wieczór  teatralny z rodzicami „Wielka Patroniada Kamishibai”


