Każde dziecko przeżywa lęki,
są one immanentnie związane z kryzysami rozwojowymi, jakie są wpisane
w stadialność jego rozwoju. „Dziecko nie przezwycięży swego kryzysu, dopóki
nie będzie gotowe do rozwoju przez walkę i póki w pracy nad sobą nie osiągnie
zrozumienia i dojrzałości”. Płeć baśniowego bohatera nie ma znaczenia, bo istotny jest problem poruszany w utworze, ma on uniwersalny wydźwięk. Baśń
daje możliwość wyrażania uczuć, tych których na poziomie świadomym dziecko
nie może zrealizować, np. nienawiść do matki; może to zrobić na poziomie
nieświadomym, przeżywając te uczucia do macochy. W ten sposób, twierdzą psychoanalitycy, dochodzi do katharsis. Przyjmują oni, że główne źródło dziecięcych
problemów wiąże się z konfliktami powstałymi na tle zaburzonych stosunków
rodzinnych. Dziecko przychodzi na świat wyposażone w archetypy tkwiące w jego
podświadomości, dotyczące np. obrazu matki, który to zawiera w swojej postaci
elementy matki złej i dobrej. W toku normalnego rozwoju dziecko dochodzi do
kształtowania obrazu zawierającego przewagę matki dobrej: jeśli stanie się inaczej, to zdominuje go obraz matki złej. Zaburza to nie tylko wzajemną relację;
dziecko postrzega także cały świat jako wrogi, nieprzyjazny, doświadcza chaosu.
Dziecko mające takie odzwierciedlenie matki nie może ukształtować stabilnej
osobowości. Baśnie, przemawiając do nieświadomej części osobowości dziecka,
na symbolicznym poziomie dodaje odwagi, buduje zaufanie we własne siły.
Maria Molicka
Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii.
Media Rodzina 2002
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POWITANIE
Uczestnicy chodzą w różnych kierunkach sali, na hasło prowadzącego, witają
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BEREK
Zasady tej gry są takie same, jak w przypadku berka – tradycyjnej zabawy dziecięcej. Różnica polega na tym, że każda nowa osoba goniąca
musi zainicjować nowy styl poruszania się, który muszą przyjąć wszyscy aż do
zmiany goniącego. Wszystkie sposoby poruszania mają dotyczyć postaci, które
zamieszkują dom Koraliny. Mogą to być również postacie, które w fabule nie
są wyróżnione, a istnieje prawdopodobieństwo, że mogły się pojawić np. pająk,
ptak, karaluch, motyl: „poruszamy się jak Terier…, poruszamy się jak panna
Spink, cyrkowiec Bobo, poruszamy się jak mysz, poruszamy się, jak Kot”. Nie
wolno biegać. W trakcie gry można dodać dźwięki imitujące wszystkich przedstawianych bohaterów. W trakcie warto dodawać także sytuację, w jakiej postać
się znajduje np. zmęczony pies, wystraszona mysz, głodny kot etc.

się z sobą, wyobrażając sobie, że są jedną z postaci pojawiającą się w „Koralinie”.
Prowadzący mówi „witamy się jak…” i za każdym razem wymienia tylko jedną
z postaci np. Kot, Terier, Panna Spink/Forticible, Mama1, Mama2, Koralina,
Bobo, mysz, pająk, osy i inne postacie, które mogłyby się znaleźć w świecie
Koraliny (nie trzeba ograniczać się wyłącznie do postaci widocznych w spektaklu). Wszystkie dzieci po usłyszeniu polecenia prowadzącego chodzą i witają się
z sobą, jako wymieniona postać (podają sobie dłonie, mówią „dzień dobry” itp.).
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JAK WYGLĄDA DZIECKA DUSZA
W spektaklu bohaterka w jednej z piosenek śpiewa „jak wygląda dziecka dusza,
czy jest w kształcie kapelusza”. Zastanówcie się, jak waszym zdaniem wygląda
dusza każdego z was: jaki ma kształt, kolor, czy przedstawia coś realistycznego,
czy abstrakcyjnego, a następnie to narysujcie/namalujcie lub stwórzcie collage. Po wykonaniu prac każdy omawia swoją pracę i tłumaczy dlaczego wybrał
określone kolory i kształty.
Wskazówka dla prowadzących:
Przed przystąpieniem do ćwiczenia warto sprawdzić, czy dzieci rozumieją, co
oznacza słowo „dusza” i w razie potrzeby wytłumaczyć. W ćwiczeniu nie trzeba ograniczać się wyłącznie do posługiwania się znakiem plastycznym. Dzieci
mogą także kartkę pociąć/ wygiąć lub złożyć z niej jakąś rzeźbę. Jeżeli uczestnicy odczuwają potrzebę, mogą wzbogacić prezentację ruchem i dźwiękiem. Istotne jest, żeby podczas prezentacji dzieci nie czuły się przymuszone do niczego
oraz żeby pozytywnie reagować na ich wypowiedzi. Krytyka może je zniechęcić
do otwierania się przed grupą.
Potrzebne materiały:
kartka papieru (A4 lub A3) na osobę, kredki, farby, nożyczki, jeżeli zdecydujemy
się na collage, to jeszcze: klej, stare gazety, kolorowy papier, taśma klejąca itp.

4

DRZWI
Dzieci wyobrażają sobie, że na środku pomieszczenia są drzwi dzielące dwie
krainy: realną, znaną i wymyśloną, obcą. Ich zadaniem będzie otworzyć te
drzwi i pokazać ruchem, jakie cechy mają poszczególne krainy.
Wskazówka dla prowadzących:
Zadanie będzie łatwiejsze, gdy namalujemy na podłodze kredą linię dzielącą
obie krainy. Warto, żeby dzieci nazywały obie krainy, posługując się zawsze
tylko dwoma określeniami – najlepiej antagonistycznymi typu: kraina ciepła
- kraina zimna, sucha-mokra. W wersji trudniejszej zadania warto zachęcać do
wybierania bardziej abstrakcyjnych określeń typu: kraina kwadratowa-kraina
okrągła, dzienna-nocna, szorstka-gładka, kraina ognia-kraina wody, kraina
młodości-kraina dorosłości, biała-czarna, przyjazna-wroga, szorstka-gładka,
lekka-ciężka etc.
Wskazówki dla prowadzących:
Zadanie można zakończyć dyskusją na temat tego, w jaki sposób zostało ukazane przejście „na drugą stronę drzwi” w spektaklu pt. „Koralina”? Czym różnią
się obie krainy? Czy zdarzenia odbywające się po drugiej stronie drzwi są realne, czy odbywają się wyłącznie w wyobraźni Koraliny?
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PRZEDMIOTY Z DOMU KORALINY
Wprowadzenie:
Rozmawiamy z uczestnikami na temat tego, czym różni się w spektaklu dom
Koraliny po jednej i drugiej stronie drzwi: który świat jest przyjazny, w którym
jest bezpiecznie, czym różnią się Mama1 od Mamy2, Tata1 od Taty2.
Część I.
Uczestnicy przypominają sobie, jakie przedmioty były w domu Koraliny (niekoniecznie tylko te, które były wykorzystane w spektaklu). Następnie w grupach cztero-pięcioosobowych ustawiają się w taki sposób, żeby ich figura
przedstawiała wybrany przedmiot. Jeżeli osób w grupie jest więcej, niż potrzeba
do stworzenia figury, to warto żeby osoby „nie budujące sobą” figury pokazywały,
w jaki sposób dany przedmiot funkcjonuje (np. czterech uczestników tworzy
pralkę, a piąty wrzuca do niej ubrania). Ważne jest, żeby każdy uczestnik brał
aktywny udział w pracy.
Część II.
Uczestnicy pozostają w tych samych grupach. Wykonują ten sam przedmiot, ale
tym razem znajduje się on „po drugiej stronie drzwi”, czyli w świecie wyobraźni
Koraliny np. jak w części I uczestnicy ustawili się tworząc wygodny fotel, tak
w części II ten sam fotel powinien się stać bardziej „wrogi” (np. niekompletny,
krzywy, niedostosowany do odbiorców, przypinający pułapkę)
Wskazówki:
Warto każdej z figur wykonać zdjęcie, żeby uczestnicy na koniec mogli porównać
wersję ze świata realnego i ze świata wymyślonego. Podczas pracy grup można
zachęcać uczestników do szukania analogii pomiędzy przedmiotami w poszczególnych światach, ale i prowokować do odpowiedzi na pytanie: „jakie emocje
wzbudza we mnie dany przedmiot”, „jaka jest funkcja przedmiotu”. Jeżeli
stworzenie figur z siebie okaże się za trudne, zadanie można rozpocząć od rysowania przedmiotów.
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CO ZNAJDZIE SIĘ W WALIZKACH BOHATERÓW?
Uczestnicy wyobrażają sobie, że bohaterowie „Koraliny” wyruszają na wspólne
wakacje na Hawaje. Zadaniem dzieci jest stworzenie listy przedmiotów, bez
których postacie nie mogą się obyć, które muszą z sobą zabrać. Każdy z bohaterów może zabrać z sobą nie więcej niż 10 przedmiotów, które mają dla
niego wartość emocjonalną lub będą niedostępne w odległym zakątku świata.
Po stworzeniu listy uczestnicy wymieniają wypisane przedmioty i uzasadniają
swoje wybory (określając przy tym cechy postaci).
Wskazówki:
Dzieci można podzielić na grupy. Wówczas każda grupa przygotowuje listę
wybranej postaci. Warto zaznaczyć, że na wycieczkę mogą jechać także myszy,
kot, psy oraz inni mniej znani bohaterowie (w zależności od inwencji dzieci).
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TELEFON
Zadanie przypomina zabawę „głuchy telefon”: uczestnicy siedzą w półokręgu
i przekazują sobie informacje: od początku do końca okręgu. Odbywa się to poprzez wygłaszanie na ucho sąsiadowi wiadomości usłyszanej od kolegi z boku.
Różnica polega na tym, że nie wolno im się posługiwać słowami – dozwolone
są tylko pojedyncze dźwięki, samogłoski, mruczenie, krzyk etc oraz nie trzeba wszystkiego powtarzać szeptem. Za każdym razem osoba, która rozpoczyna
przekazywanie informacji ma za zadanie opowiedzieć za pomocą dźwięku jakąś
straszną wiadomość. Ostatnia osoba z półkola na głośno wypowiada usłyszaną
informacje, a wszyscy uczestnicy interpretują, co dana wiadomość oznacza.
Wskazówki:
Po realizacji tego ćwiczenia można z uczestnikami rozpocząć rozmowę na temat
tego, co czuli wykonując zadanie, w jaki wpływ miał na nich przekazania informacji, w jaki sposób łatwo jest poddać się emocji grozy i czy takie działanie jest
twórcze.
Z uwagi na to, że zadanie wymaga przekazywania informacji tylko za pomocą
intonacji i nieartykułowanych dźwięków, warto na początku rozpocząć od przekazywania komunikatów krótkich i bardzo wyrazistych. Ćwiczenie nie musi być
wykonywane bardzo głośno, znacznie ważniejsze jest otwarcie uczestników na
możliwość wyrażania emocji w sposób inny niż zwykle.
wykonuje gesty – wówczas dołączają się do niej i powtarzają gesty np. ktoś
z grupy Kopciuszków chce dołączyć do grupy Sióstr; czeka aż lider z grupy Sióstr
wykona działanie. Kiedy grupa Sióstr wykonuje gest, wówczas osoba z grupy
Kopciuszka (która chciała zmienić grupę) też zaczyna wykonywać gesty Sióstr
– oznacza to, że przyłączyła się do tej grupy. Uczestnicy mogą dowolnie zmieniać
grupy.
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OSWAJANIE STRACHU
Wprowadzenie:
Uczestnicy rozmawiają o tym, czego się boją (lub czego się bali). Mogą to być
wszystkie przejawy lęku – zarówno te logicznie uzasadnione (np. lęk przed
pająkami, lęk przed otrzymaniem niskiej oceny w szkole), ale również te,
które trudno wytłumaczyć (np. lęk przed pluszowym misiem, lęk związany
z ciemnością, spowodowany oglądaniem horrorów etc).
Część 1. Stworzenie prostej lalki
Następnie wypisują na kartce kilka cech obiektu swojego lęku (np. duże, gryzie, włochate). W przypadku, gdy przyczyną lęku jest sytuacja, którą trudno
zobrazować uczestnicy skupiają się na emocjach, jakie towarzyszą im, gdy myślą
o niej. Zadaniem uczestników będzie stworzenie prostej pacynki ze skarpety,
która obrazować będzie obiekt strachu. Dzieci będą przyklejać/przyszywać do
skarpety fragmenty włóczki, skrawki materiałów, które pozwolą im uchwycić
specyfikę obiektu lęku.
Część 2. Ożywianie lalek
Kiedy wszyscy wykonają już pacynki, każdy z uczestników opowiadać będzie
o swojej postaci – animując ją. Grupa może również zadawać pytania dotyczące
wykonanej pacynki: „jak się nazywasz”, „jakie jest twoje ulubione zajęcie”, „czy
naprawdę jesteś taki straszny?”, „dlaczego nasz kolega się ciebie boi”, „opowiedz
o swojej rodzinie” etc.
Warianty:
Uczestnicy mogą również zaszyć skarpetę, doszyć kończyny i stworzyć w ten
sposób maskotkę. Można również wykorzystać rękawiczki bawełniane z dwoma
palcami i naszyć/nakleić inne materiały. Najszybszą techniką mogą być wycinane, płaskie formy w tekturze, które potem mogą zostać doklejone do ołówka/
patyka i animowane przez dziecko. Prostą i tanią techniką jest również „przerabianie” butelek plastikowych: naciąganie na nie np. rajstop i doklejanie do tego
elementów. Grupom bardziej rozwiniętym manualnie warto zaproponować
stworzenie formy stracha na wróble – wykonanego z 2 listewek, niepotrzebnych
plastikowych kubków, butelek itp. W takich ćwiczeniach ciekawie wypadają
również formy masek: z bandażu gipsowego (dla grup bardziej zdyscyplinowanych i cierpliwych), z tektury lub z papierowej torby, w której wycina się
otwory na oczy i usta. Część drugą ćwiczenia można realizować poprzez przed-

stawianie się postaci, ale również poprzez odgrywanie przez dzieci krótkich
scen. Możliwa jest również forma zniszczenia w finale stworzonych „podobizn” strachu, jako pokonanie lęku (ale wówczas wybieramy papier jako główne
tworzywo). Podobną funkcję spełnia przyzwyczajanie się do obiektu strachu
i jego afirmacja.
Wskazówki:
Wybór formy jest uzależniony od specyfiki grupy. W przypadku tworzenia form
z materiału konieczna jest dodatkowa pomoc np. podczas przyklejania elementów klejem na gorąco. Zajęcia z tworzenia tego typu form muszą zawierać
zarówno część manualną, jak i narracyjną, ponieważ poprzez wyrażanie opinii
o obiekcie strachu, dziecko uczy się akceptacji i oswaja lęk. Wybór skarpety/
rękawiczki/maskotki posiada tą zaletę, że w swej istocie kojarzy się dzieciom
pozytywnie.
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W LABOLATORIUM KORALINY
Uczestnicy wyobrażają sobie, że mogą wejść w rolę Koraliny i dokonać badań
w swoim domu. Każdy z nich wyszukuje w swoim domu kilku niepotrzebnych
przedmiotów, które go zaciekawiły. Następnie każdy opowiada historię tego
przedmiotu: gdzie został znaleziony, do kogo należał, jaka historia była z tym
przedmiotem związana, dlaczego jest on taki ważny.
Wariant:
Zadanie można również zrealizować angażując cała grupę równocześnie, która
opowiadać będzie wspólnie historię jednego przedmiotu. Wówczas każde z dzieci opowiada po jednym zdaniu o danym przedmiocie, każde następne dziecko
dodaje po kolejnym zdaniu do opowieści, tak, żeby wspólnie zbudować spójną
historię.
Wskazówki:
Zadanie można zrealizować także przynosząc dzieciom wybrane już przez nas
przedmioty. Wybierając przedmioty do zajęć dobrze jest wykorzystać rzeczy wykonane z rożnych materiałów i posiadające jakieś ślady używania ich (np. zniszczony but, książka bez kilku kartek, złamane nożyczki, stara fotografia, złamany
klucz).
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CO TU SIĘ WYDARZYŁO?
Część pierwsza:
Dzielmy uczestników na dwie grupy: grupa A i grupa B. Wszyscy uczestnicy
otrzymują zestaw niepotrzebnych rzeczy (można wykorzystać przedmioty
z ćw. „laboratorium Koraliny” oraz wprowadzić kilka nowych-uniwersalnych
tj. taśma, papier) mają za zadanie w grupach stworzyć ślady zdarzeń, które
miały miejsce w domu Koraliny. Mogą to być zdarzenia, które uczestnicy
zapamiętali ze spektaklu lub własne pomysły związane z tajemniczymi zdarzeniami w tym domu. Każda grupa na wyznaczonej przestrzeni sali ustawia
przedmioty w taki sposób, żeby sugerowały, że przed chwilą w tym miejscu
zdarzyło się coś ważnego np. kubek z fusami; podarta kartka papieru rozrzucona na podłodze; szalik wciśnięty między drzwi; torba Koraliny z rozsypaną
w nieładzie zawartością; narysowana na tablicy strzałka z napisem „uwaga, studnia”; odrysowany na podłodze kształt ludzkiej stopy; list w butelce;
przywiązana do krzesła obroża; worek z guzikami i dziewczęca spinka; kartka
z napisem: 21 okien i 14 drzwi itp.
Część druga:
Uczestnicy pracują w tych samych grupach. Tym razem wchodzą w rolę detektywów, którzy próbują zbadać sprawę tajemniczych zdarzeń w domu Koraliny.
Osoby będące w grupie A oglądają ślady stworzone przez grupę B i próbują
odgadnąć: skąd te przedmioty się tu wzięły, do kogo należały, co tu się przed
chwilą wydarzyło. Celowo grupa A analizuje ślady grupy B i na odwrót,
ponieważ w ten sposób uczestnicy muszą wykazać się większą kreatywnością.
Finał:
Obie grupy prezentują sobie nawzajem efekty swoich badań oraz konfrontują
własne spostrzeżenia.
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ORKIESTRA
Część 1.
Zadaniem uczestników jest zastanowić się nad tym, jakie dźwięki wywołują
w nich uczucie lęku, a które kojarzą się pozytywnie. Warto uświadomić dzieciom, że na każdego inny dźwięk inaczej wpływa, każdy inaczej odczuwa oraz
że mogą podawać odgłosy bardzo proste tj. skrzypienie drzwi, mruczenie, klaskanie ale i całe fragmenty utworów (np. fragment ścieżki dźwiękowej horroru).
Następnie demonstrują dźwięki, które kojarzą im się z uczuciem strachu i jego
przezwyciężaniem.
Część 2.
Uczestnicy wykonują dźwięki, które są ilustracją stanów emocji i sytuacji
związanych z fabułą „Koraliny”, wskazywanych przez prowadzącego np.: „słyszę
coś groźnego za ścianą”, „Koralina tęskni za rodzicami”, „nudzę się, bo pada
deszcz”, „zaglądam do studni za kortem, która cuchnie czortem”, „podsłuchuję
próbę myszy z cyrku”, „teriery Panny Spink i Forcible się denerwują, bo
zobaczyły coś groźnego”, „Kot właśnie się obudził, przeciąga się i wydaje z siebie odgłosy” „Koralina przypomina sobie, jak jej tata został pogryziony przez
osy”, „Tata1 jest bardzo szczęśliwy, bo przyrządza „obiad z przepisu””, „Mama1
pracuje i nie wolno jej przeszkadzać”, „w pokoju Koraliny pojawiły się tajemnicze stwory: motyle, muszki, ptaki i nietoperze, które najpierw są przyjazne,
a potem zaczynają atakować bohaterkę”, „Kot jest bardzo głodny i prosi o mleko”, „ktoś nieznany w środku nocy skrada się pod oknem Koraliny”. Do realizacji
tego mogą wykorzystać przedmioty zaproponowane przez prowadzącego, które
wydają różne dźwięki, ale również mogą mruczeć, krzyczeć, śpiewać, klaskać
itp.
Potrzebne materiały:
W zadaniu można wykorzystać przedmioty z zadania „Laboratorium Koraliny”,
ale można uzupełnić je o puste butelki, słoiki, kartony, kilka patyków, sztućców,
zużyte papierki po cukierkach, reklamówki, puste pudełka plastikowe, ziarna
grochu/fasoli/kamyki, pokrywkę od garnka, papier ścierny, puszkę po napoju,
balonik, folię aluminiową, grzebień i inne przedmioty, które wydają odgłosy.
Wskazówki dla prowadzącego:
Na początku ćwiczenia prowadzący może zademonstrować swoją propozycję
dźwięku dla danej sytuacji. Istotne jest jednak, żeby propozycje wypłynęły od

dzieci. Chodzi o skłonienie uczestników do eksperymentowania – sprawdzania, jakie dźwięki wydaje określony przedmiot. Warto także ośmielić dzieci
do tego by próbowały wykorzystać swoje dłonie, nogi i aparat mowy podczas
tworzenia dźwięków (tupanie, szuranie, klaskanie, mlaskanie, przyklejanie
języka do podniebienia, syczenie, warczenie, mruczenie, wzdychanie, ziewanie,
kichanie, chrapanie, sapanie itp.).
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DIALOGI IMPROWIZOWANE
Przygotowanie się do ćwiczenia:
Prowadzący wypisuje na małych kartkach sytuacje związane z historią Koraliny. W każdym zdarzeniu bierze udział maksymalnie dwóch bohaterów. Krótko
streszczone zdarzenie powinno być wyraziste, pokazywać postacie w konkretnym działaniu, albo/i dotyczyć konfliktu miedzy bohaterami. Przykładowe
sytuacje:
a). Postacie: Mama1, Koralina; Sytuacja: Koralina chce wyjść na dwór, ale Mama
jej zabrania, bo pada deszcz.
b). Postacie: Bobo, mysz; Sytuacja: Bobo chce, żeby myszy nauczyły się nowej
piosenki. Myszy się sprzeciwiają, bo nie podoba im się ten utwór.
c). Postacie: Panna Spink, terier; Sytuacja: Panna Spink jest zmęczona, terier
chce iść na spacer.
d). Postacie: Tata1, Koralina; Sytuacja: Tatę zaatakowały osy, Koralina chce mu
pomóc.
e). Postacie: Mama1, Mama2; Sytuacja: rozmawiają o tym, która z nich powinna
zajmować się Koraliną.
f). Postacie: Kot, Terier; Sytuacja: Kot wyleguje się na ulubionej poduszce
Teriera. Terier jest wściekły, Kot nie chce zmienić miejsca odpoczynku.
Realizacja:
Zadaniem uczestników będzie dobrać się w pary, w których następnie będą
improwizować wybrane zdarzenia związane z historią Koraliny. Każda para
będzie losować kartkę z zadaniem. Uczestnikom wolno wprowadzać nowe wątki,
„puścić wodze fantazji”, ale mają zachować cechy danej postaci oraz relacje, jakie miedzy nimi zachodzą. Uczestnicy będą odgrywać dialog w obecności grupy.
Prowadzący może w dowolnym momencie krzyknąć „stop, zmiana!”, co oznaczać
będzie, że postacie muszą zamienić się rolami i miejscami, i dalej kontynuować
scenę np. jeżeli w scenie odgrywane były postacie: Kot i Terier, to teraz dziecko
odgrywające rolę Kota przejmuje rolę Teriera (staje na jego miejscu i kontynuuje dialog jako Terier), a dziecko odgrywające rolę Teriera przejmuje rolę Kota.
Wskazówki:
W trakcie realizacji staramy się, żeby uczestnicy skupili się na tym, co robią,
próbowali wyobrazić sobie sytuacje i stale wprowadzali nowe rozwiązania
(zakaz powielania pojawiających się już rozwiązań).
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AUTOPREZENTACJA
Każdy z uczestników wybiera jedną z postaci z „Koraliny”, a następnie przedstawia się, jako ta postać i dokonuje krótkiej autoprezentacji dokańczając
1-3 zdania. Uczestnicy mogą wykorzystać zdania poniżej, lub stworzyć własne.
Nazywam się….
Moim ulubionym zajęciem jest…
Najbardziej nie lubię/lubię…., ponieważ…
Moim ulubionym kolorem jest…
Kiedy jest mi smutno, to…
Najważniejsze dla mnie jest….
Jestem zły, gdy….
Moją największą wadą/zaletą jest…
Gdybym mógł prosić złotą rybę o spełnienie 3 życzeń, to prosiłbym o….
Gdybym mógł posiadać jakiś dar natury, to byłby to….
Wskazówki:
Podczas prezentacji warto, żeby uczestnicy starali się charakteryzować postacie nie tylko słowami, ale także gestem, modulacją głosu, tempem mówienia.
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DZIAŁANIA, A EMOCJE
Uczestnicy stoją w półkolu. Każdy wybiera dowolną postać z „Koraliny” oraz
określa jedną z czynności, którą ona wykonuje. Ważne jest, żeby wybrana
czynność była łatwa do pokazania tylko za pomocą ruchu. Zadaniem uczestników będzie przedstawianie jednej z czynności (tej samej przez cały czas trwania
ćwiczenia) za pomocą ruchu. Wszyscy uczestnicy równocześnie wykonują swoje
działania. Prowadzący wymienia emocje, które towarzyszą uczestnikom podczas wykonywania czynności, kolejno: zmęczenie, smutek, spokój, radość, ekscytacja, zniecierpliwienie, podenerwowanie, zaniepokojenie, lęk, narastający
lęk, panika.
Wskazówki dla prowadzących:
Po realizacji ćwiczenia rozmawiamy z uczestnikami, które emocje sprawiły
im najwięcej trudności oraz w jaki sposób uczucia pomagają/utrudniają nam
wykonywanie swoich zadań. Szczególnie ważne są spostrzeżenia dotyczące
lęku, ponieważ jest to punkt odniesienia do tego, by dzieci zrozumiały, że poddawanie się takim stanom utrudnia ich działania. Warto także zapytać uczestników jakie mają własne sposoby, by (tak, jak Koralina) pomimo lęku nie
rezygnować z działań, co im pomaga?

UWAGI DO PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
Opisane zadania można realizować w dowolnej kolejności. Ich strukturę można
także zmieniać i dostosować do potrzeb grupy. Celowo nie są one podzielone
na zakres tematyczny, ponieważ wiele z nich może zostać wykorzystanych do
kształcenia kilku umiejętności równocześnie. Zadania są kierowane do dzieci
10-12 letnich, ale większość z nich jest także możliwa do realizacji z młodszymi
i starszymi uczestnikami. Wykonanie ćwiczeń często wymaga wprowadzenia w temat, ale najważniejszym elementem działań powinien być komponent praktyczny – zadanie, podczas którego dziecko będzie mogło aktywnie
uczestniczyć w zapoznawaniu się z kontekstem kulturowym lub elementem
warsztatowym. Ważne jest również to, żeby po realizacji wspólnie podsumować
pewne wnioski i nawiązywać do spektaklu lub doświadczeń dzieci. Szczególnie
istotne jest to w przypadku ćwiczeń o charakterze arteterapeutycznym (ćw. 3,
8), ponieważ działania te, to nie tylko trening kreatywności, ale także sposób,
by dziecko przyjrzało się sobie i wiedziało, że zadanie służy nie tylko rozrywce.
Priorytetowo potraktowane zostały przeze mnie dwa tematy: ciekawość świata
oraz przezwyciężanie strachu. Bohaterka spektaklu pt. „Koralina” jest dzieckiem, które wyróżnia się niczym nieograniczoną wyobraźnią, a przede wszystkim uparcie dąży do poznania świata, który ją otacza. Reprezentuje typową
dla dziecka chęć odkrywania i eksperymentowania. Zgodnie z nowoczesnym
podejściem do pedagogiki, reprezentowanym np. przez prof. Annę Brzezińską,
dzieci powinny rozwijać przede wszystkim ciekawość świata, twórcze podchodzenie do rzeczywistości oraz umiejętność współpracy. Z drugiej jednak
strony pamiętajmy, że Koralina (tak jak każde dziecko) nie potrafi (tak jak
dorosły), racjonalnie podchodzić do tego, co wzbudza w niej lęk. Dlatego więc
dziecku trzeba dać przestrzeń do poszukiwań, ale i przygotować do radzenia
sobie z tym, co może okazać się groźne i nieznane. Uważam że te dwa problemy są najważniejsze w zrozumieniu problematyki spektaklu pt. „Koralina”,
ale również stanowią ważne punkty odniesienia w prowadzonych działaniach
warsztatowych. Zadania które opisałam pozwalają rozwijać wiele kompetencji
społecznych:
- zadania, które nakierowane są na rozbudzanie w dziecku ciekawości świata (5,
9, 10, 11);
- zadania ułatwiające integrację uczestników (1, 2, 5, 7);

- zadania kształtujące umiejętność współpracy w grupie (5, 7, 10);
- zadania kształcące umiejętność kojarzenia faktów, dokonywania analizy
i wyciągania wniosków (5, 6, 9, 10);
- zadania ułatwiające przezwyciężanie strachu (8) zrozumienie wpływu emocji na
nasze działania (14);
Sporo z opisanych zadań pozwala uatrakcyjnić również przybliżanie dziecku praktycznych aspektów związanych ze sztuką teatru tj.
- możliwości wykorzystania dźwięku w teatrze oraz przełamywanie lęku związanego z posługiwaniem się głosem (7, 11);
- przybliżanie elementów teatru ruchu (1, 2, 4, 14);
- analiza postaci (1, 2, 6, 9, 10, 12);
- zadania rozwijające umiejętność konstruowania historii i prowadzenia narracji
(12, 13);
- zadania, które rozwijają umiejętność abstrakcyjnego myślenia (3, 4, 5, 8, 10, 11);
- znaczenie improwizacji w praktyce teatralnej (9, 10, 12);
- wprowadzenie w zagadnienia kreacji rzeczywistości scenicznej (umowność teatralna, znaczenie metafory, realizm a kreacja), które można przybliżyć realizując
zadania: 4, 5, 10;
- przybliżanie roli reżysera (11);
Wykonując wszystkie te zadania pamiętajmy, że dziecko najwięcej uczy się przez
zabawę i żadne z ćwiczeń nie powinno być oceniane tak, jak w przypadku np.
testów wyboru. Zadania z zakresu edukacji twórczej powinny zachęcać dziecko do
aktywności, a nie wywoływać niepokój. Omawiając pracę ważne jest także, żeby
zwracać uwagę na to, jak wyglądają elementy zrealizowanych działań, co jest w nich
szczególnie interesujące, co warto zauważyć (każda „praca” ma jakiś ciekawy aspekt,
coś co potrafi zaskoczyć prowadzącego). Krytyka powinna zawierać element pozytywny, ponieważ inaczej dziecko może uznać, że skoro „moja scenka jest nudna, to
i ja jestem nudny”. Odpowiednio przekazana uwaga pozwoli zachęcić uczestnika do
dalszych poszukiwań, a jak wiemy, to przez doświadczenia uczymy się najwięcej.

