
                                                                                      

                                                                                                                           „To pewnie wina księżyca; 

                                                                                                                    Zanadto przybliżył się do ziemi, 

                                                                                                              a to wpędza ludzi w szaleństwo.”   

                                                                                                                                                   William Szekspir, ,,Otello” 

 

 

MAMY ŚWIRA NA PUNKCIE SZEKSPIRA 

 

czyli 

całkiem  poważny projekt literacko – teatralny 

 



*** 

W drugim miesiącu 2016 roku, który w świecie został obwołany 

MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM WILLIAMA SZEKSPIRA, w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Moszczance rusza projekt literacko – teatralny „ Mamy świra na punkcie 

Szekspira” z udziałem starszych uczniów i najstarszych przedszkolaków. 

Półroczne przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie naszych dzieci w świat 

wielkiej literatury, zainteresowanie ich życiem i twórczością geniusza sztuki dramatycznej, 

obudzenie i rozwinięcie w nich pasji literackiej, teatralnej, przełamanie bariery u mniej 

odważnych i całkiem nieśmiałych, umożliwienie im dostępu do teatru poprzez użycie języka 

teatru w rozmaitych jego formach, dostarczenie inspiracji do działań twórczych.  

 

Zadania projektowe: 

1. Szekspirolodzy na start! 

Młodzi Badacze biografii Szekspira poszukują ciekawostek i tajemnic związanych z życiem i twórczością 

geniusza sztuki teatralnej. Wyselekcjonowany materiał utrwalają w dowolnej formie: zapisu, nagrania. 

Chętni uczniowie mogą przygotować wykład w oparciu o słowo mówione lub wykład w formie prezentacji 

multimedialnej dla swoich rówieśników.   

 Przedszkole – przedstawienie krótkiego biogramu Szekspira.  

  2. Wywiad z … duchem Williamem.   
Zadanie literacko – teatralne, które, żeby było dobrze wykonane, musi przebiegać w kilku etapach: 

 Czytanie biografii Szekspira – Internet i inne źródła . 

 Selekcja materiału. 

 Redagowanie wywiadu – pytania otwarte, intrygujące; odpowiedzi zgodne  

z informacjami pochodzącymi z biografii artysty. 

 Wejście w rolę ducha Szekspira i dziennikarza /casting w klasie/. 

 Nagranie wywiadu w formie audio na dyktafonie lub przy użyciu kamery – duch  

w stroju Szekspira.  

 

3. Szekspirów było kilku!  –  galeria portretów Williama Szekspira. 

Uczniowie utalentowani plastycznie, inspirując się obrazami grafiki GOOGLE, wykonują różnymi 

technikami również portrety Williama Szekspira.  

Przedszkole – ekspresja plastyczna :„Jak wyglądał Szekspir – moje wyobrażenie” – tworzenie portretu 
artysty. 
 

 



4. Kolekcjonerzy cytatów  

 Poszukiwanie i eksponowanie w holu szkoły najpiękniejszych cytatów Williama Szekspira. 

 Opanowanie pamięciowe /od 1- go – do  5, 10 ….bez limitu!/ pożytecznych cytatów. 

 ,,Maraton zapamiętanych cytatów z Szekspira”.  

5. Szekspirem przed nami inni się fascynowali!  

 Przegląd dzieł z różnych dziedzin sztuki, inspirowanych twórczością Williama Szekspira.. 

 Obejrzenie musicalu Józefowicza, obrazu Gustawa Klimta, poznanie wiersza C.K. Norwida ,,W 

Weronie”. 

 Samodzielne poszukiwanie śladów Szekspira w kulturze i sztuce.( Ukierunkowana praca w Internecie i 

innych źródłach). 

 Dzielenie się efektami poszukiwań w klasie. 

 

Przedszkole: 
Zwrócenie uwagi na inne dzieła inspirowane utworami Szekspira 

 Muzyka                    The Killers - Romeo and Juliet 

 Literatura                  M. Konopnicka - W Weronie 

 Film                          Romeo i Julia; reżyseria: Baz Luhrmann 
 
 

6. Mali twórcy piszą małe scenariusze 
 Po zapoznaniu się z treścią fragmentów wybranych utworów uczniowie przystępują do pracy nad 

scenariuszami etiud teatralnych.   

 Etapy pracy przy tym zadaniu: 

 Lekcje  scenopisarstwa. 

 Pierwsze próby własne /działania indywidualne i grupowe/ . 

 Prezentacja  materiału . 

 Wybór /wg kryteriów znanych z wyboru swobodnego tekstu/ najlepszego scenariusza do 

opracowania. 

7.  Szekspiromaniacy do pracy! 

 Uczniowie biorą na warsztat wybrany i wspólnie poprawiony scenariusz, na podstawie  którego 

tworzą etiudy teatralne. 

 Wśród uczniów odbywa się casting na odtwórców ról : Hamleta, Lady Makbet, wiedźm, Julii, 

Romea, in. 

 W przestrzeni swoich klas odgrywają role w oparciu o mały scenariusz z zamysłem, że wykonają 
go wkrótce przed publiką. 

 
 
 



Przedszkole – ekspresja muzyczno – ruchowa.  
Ułożenie improwizacji ruchowej do muzyki inspirowanej dziełem Szekspira 
The Killers – Romeo and Juliet.    
 

8. Zakochani w teatrze… 
Przygotowanie przez uczestników/ uczniów i przedszkolaków/ scenografii, kostiumów, rekwizytów.  

 

 

9. Czas na… dobrą reklamę, czyli tworzymy afisz teatralny /plakat teatralny. 

 Historia afiszu teatralnego. 

 Przegląd afiszów teatralnych. 

 Działania twórcze. 

 

10. Małe Konfrontacje Szekspirowskie  

Uczestnicy projektu: uczniowie i dzieci przedszkolne podczas jednej z wtorkowych godzin 

wychowawczych zaprezentują swoje etiudy na scenie letniej.  

11. ,,Teatr jest cool!” - zadanie dla grupy Actus /z włączeniem przedszkolaków/. 

 Praca nad spektaklem współczesnej sztuki teatralnej.  

 Prapremiera spektaklu – okolice 23 kwietnia / 400 rocznica śmierci dramaturga/ 

 Udział grupy Actus w gminnym konkursie teatralnym o statuetkę ,, Lampy  Alladyna ” 

12. „Pocałuj mnie, Kasiu” – zadanie dla klasy VI 

Klasa VI – 23 czerwca 2016 roku zakończy rok szkolny 2015/2016  premierą sztuki ,,Pocałuj mnie, 
Kasiu” na motywach komedii ,,Poskromienie złośnicy” Williama Szekspira. 

 

O realizowanych zadaniach projektowych, udziale w nich przedszkolaków i uczniów, rodzice i goście 
naszej strony będą mogli przeczytać w nowej zakładce  CO SŁYCHAĆ W SOT ? 

 Zapraszamy!                               

                                                                                                                                               Małgorzata Żuk 


