
Warsztat opowieści – ćwiczenia wstępne ;)

 Witam serdecznie !
 Jest  to  pierwszy z  cyklu  warsztat  opowieści,  przeznaczony dla  dzieci  w wieku  szkolnym.  W
zajęciach udział biorą co najmniej dwie osoby (może być to również połączenie dorosły – dziecko).
Warsztat  trwa około  30  minut  i  do jego przeprowadzenie  wystarczą  materiały zgromadzone w
domu.

 Celem  warsztatu  opowieści  jest  rozbudzenie  w  dziecku  kreatywnego,  niekonwencjonalnego
myślenia, przełamanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi, oraz ćwiczenie słownictwa.

Warsztat składa się z 5 ćwiczeń.

Ćwiczenie 1. „Słowa są srebrem – milczenie złotem”
 Prosimy dziecko (dzieci) by wybrały pewną ilość kart (jeżeli nie mamy kart mogą to być karteczki
samoprzylepne, kartki z zeszytu itd.). Nie określamy jaka liczba jest dobra. Po wybraniu ilości kart
prosimy dziecko, aby powiedziało tyle zdań ile ma kart (mogą to być fakty o sobie, lub w wersji
edukacyjnej np. rzeki na świecie lub Państwa na literę P. itd.)  
Przykładowo: dziecko wzięło 5 kart i musi wymienić 5 państw na literę P.

Po zadaniu tłumaczymy dziecku, że każde wypowiedziane przez nas słowo ma pewną wagę i trzeba
zastanowić się nad tym co i jak mówimy.

Ćwiczenie 2. „Efekt pierwszego wrażenie”
Prosimy  dzieci,  aby  spróbowały  wcielić  się  w  rolę  youtuberów  i  nagrały  swoją  prezentację
(oczywiście  możemy pobawić  się  w nagrywanie  nie  trzeba tego robić realnie,  ale  możemy też
nagrać dzieciaki np. na telefon, co pomoże później w omówieniu zadania). Ustalamy czas i dajemy
dzieciom dowolność (ważne jest to,  aby wiedziały,  że mają wpływ na swoje wystąpienie,  czyli
zależy to od nich czy będą krzyczeć, skakać, szeptać itd.). Zadanie świetnie się sprawdza, jeżeli
bierze w nim udział kilka osób. Po prezentacji omawiamy wystąpienie.

Zadaniem tego ćwiczenia jest przełamywanie stresu związanego z wystąpieniem publicznym, ale
także kreatywne podejście do zadania. Ważna rolę odgrywa tu fantazja. Tłumaczymy dzieciom, że
pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz i to my mamy wpływ na to jak będą postrzegać nas inni.

 Ćwiczenie 3. „Słowa, słowa, słowa”
Piszemy na karteczkach różne słowa: kolory, przedmioty, zwierzęta, kształty itd. Słowa wrzucamy
do worka/kapelusza/pudełka.
Zadajemy 3 pytania: gdybym był prezydentem to :
gdybym mógł mieć jakaś super moc to:
gdybym był ostatnim człowiekiem na ziemi to:

Do każdego pytania należy wylosować 5 karteczek - słów, które muszą się pojawić w opowieści.
Przykładowo: wylosowane karteczki: różowy, fotel, żołnierz, ziemia, chleb
„Gdybym  była  prezydentem  wprowadziłabym  nakaz  pieczenia  różowego  chleba.  Ta  receptura
byłaby super tajna i przepisu schowanego w sejfie pilnowałby siedzący na fotelu żołnierz. Chleb
byłby tak dobry, że jedliby go wszyscy ludzie na ziemi.”

Zadanie 4. „Przedmiot w roli głównej”
Przygotowujemy przedmioty  codziennego  użytku  :  widelec,  klucz,  gazeta,  kubek  itd.  Prosimy
dzieci, aby wymyśliły historię z perspektywy przedmiotu – przedmiot w roli głównej. Ważne jest
aby dziecko skupiło się na przedmiocie i to on stał się bohaterem opowieści.
Celem tego zadania jest skupienie się na detalu, nowe spojrzenie na opowiadanie i stawienie się  



w roli opowiadacza rzeczywistości. Wymaga to od dziecka sporej fantazji.

Zadanie 5. „Subiektywizm opowieści”
 Przygotujemy 10 obrazków (w tylu egzemplarzach ile mamy uczestników), mogą to być obrazki z
gazety, z  Internetu itd. Tłumaczymy dzieciom,  że każda opowiedziana historia będzie zależna od
osoby, którą ją opowiada. Jako przykład możemy podać historię w której sprzecza się rodzeństwo i
każda z osób przestawia sytuację tak,  aby udowodnić swoją niewinność. Jedna historia – kilka
wersji.  Po rozdaniu pakietów (10 obrazków) wymyślamy wspólnie głównego bohatera (nadajemy
mu imię,  cechy charakteru itd.).  Każdy z uczestników za pomocą obrazków musi  opowiedzieć
historię jednego dnia z jego życia. Nie wolno narzucać kolejności obrazków. Następnie wszyscy
prezentują swoje opowiadania.
Po prezentacji pokazujemy dzieciom co oznacza subiektywizm opowieści i jak z takich samych
obrazków można ułożyć wiele różnych, odmiennych historii.

Powodzenia !
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