Kamishibai w bibliotece
Niecodzienne spotkanie z książką, w ramach promocji literatury i czytelnictwa
Teatrzyk Kamishibai to tradycyjna japońska sztuka opowiadania za pomocą obrazów
wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do małego drewnianego parawanu.
Plansze z ilustracjami opowiadają historię, a każda plansza przedstawia kolejny fragment
opowieści. Tył karty zawiera tekst oraz miniaturę obrazu. Kamishibai jako alternatywna
metoda pracy z dziećmi, może być wykorzystywana w różnych miejscach: w domu,
w bibliotekach, szkołach i przedszkolach – zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze.
Pomaga wyciszyć się, rozbudzić wyobraźnię, a także rozwija zainteresowania literaturą
i sztuką.
W Bibliotece Pedagogicznej w Łomży coraz częściej można spotkać dzieci w wieku
przedszkolnym i uczniów klas młodszych, którzy uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem
obrazkowego teatrzyku Kamishibai.
21 października 2015 r. bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Długoborzu. Głównym punktem programu były dwa seanse japońskiego
teatrzyku Kamishibai: bajki „Szukając Marudka" i „Rower Walentynki". Ta forma czytania
bardzo się uczniom spodobała, wywołała wiele emocji i uśmiechu. Dzieci z zainteresowaniem
słuchały i śledziły towarzyszące opowiadaniom ilustracje.

11 lutego 2016 r. uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży przyszli na
specjalnie zorganizowane dla nich przedstawienie obrazkowego teatrzyku Kamishibai.
Wysłuchali aż czterech opowieści : Szukając Marudka, Rower Walentynki, Groszki i Mój
przyjaciel Kemushi. Uczniowie byli autentycznie wzruszeni losami bohaterów. Podczas
spotkania wszyscy świetnie się bawili i zapowiedzieli swoje ponowne odwiedziny.

Kilkanaście dni później, 24 lutego 2016 r., do biblioteki przyjechały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Olszynach. Im także spodobała się ta forma czytania - proste historie budziły

w nich emocje, ciekawość i prowokowały do zadawania wielu pytań prowadzącym zajęcia
nauczycielom bibliotekarzom.
8 kwietnia 2016 r. gościliśmy uczniów klas III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Piątnicy. W ramach cyklu „My Piątniczanie lubimy czytanie” trzecioklasiści zwiedzili
bibliotekę, a przede wszystkim obejrzeli baśniowy seans w teatrze Kamishibai i poznali
zasady działania „magicznej skrzynki”.
Spotkania z teatrzykiem odbyły się również w szkołach podstawowych
w Kuziach i w Zbójnej. Dzieciom bardzo podobały się książki czytane przy pomocy
„czarodziejskiej skrzynki”. Poza uczniami także nauczyciele mieli okazję poznać teatrzyk
Kamishibai jako nową metodę upowszechniania czytelnictwa.

Obrazkowy teatrzyk jako metodę pracy na lekcjach zaprezentowaliśmy też nauczycielom ze
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży. Ich podopieczni – uczniowie klas I-III wysłuchali kilku
opowiadań czytanych przy pomocy ilustrowanych kart. Były to dla dzieci niecodzienne
zajęcia, rozwijające kreatywność i zachęcające do samodzielnego czytania.
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży oferuje wypożyczenie parawanu teatrzyku Kamishibai
oraz książek w formie kart. Obecnie posiadamy dziesięć pozycji:
Szukając Marudka,
Kotka Milusia,
Legenda o Skarbniku,
Rower Walentynki,
Groszki,
Mój przyjaciel Kemushi,
Trzeba będzie…,
Bajka o Księciu Husajnie i latającym dywanie,
Ogród niebios,
Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem.
Zachęcamy do wykorzystywania walorów edukacyjnych teatrzyku w rozwijaniu
i upowszechnianiu czytelnictwa dzieci.
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