Jak wiemy, Kopciuszek jest opowieścią o zazdrości
i walkach związanych z rywalizacją między rodzeństwem
oraz o zwycięstwie bohaterki nad prześladującymi ją
i degradującymi siostrami.
Na długo przedtem, zanim Perrault nadał tej baśni postać, w jakiej obecnie jest
najbardziej znana, „życie pośród popiołów” symbolizowało położenie osoby, która
została zepchnięta na najniższe miejsce wśród rodzeństwa; odnosiło się to zarówno do jednej, jak do drugiej płci. W Niemczech na przykład istnieją opowieści,
w których nie dziewczynka, ale chłopiec przechodzi koleje losu analogiczne do
dziejów Kopciuszka i na koniec zostaje królem.
Żadna inna baśń nie ukazuje z taką wyrazistością męczarni małego dziecka
wywoływanych przez rywalizację między rodzeństwem, jak Kopciuszek. Przyrodnie siostry zepchnęły bohaterkę z należnego jej miejsca w rodzinie i poniżyły,
macocha poświęca jej dobro dla korzyści własnych córek. Dziewczynkę zmusza
się do wykonywania najniższych posług i mimo że w pełni wywiązuje się ona
z tych zadań, nie spotyka się z żadnym uznaniem - przeciwnie, wymagania są
coraz większe. Tak właśnie czuje się dziecko wówczas, gdy przeżywa niedole
związane z rywalizacją między rodzeństwem. Osobie dorosłej obraz cierpień
i poniżenia Kopciuszka może wydawać się przesadzony, jednakże dziecko
padające ofiarą sytuacji rywalizacyjnej mówi sobie: „Kopciuszek to ja; oto jak
mnie prześladują i pragną zgnębić; oto kim dla nich jestem – niczym.” I bywają
chwile, a często nawet długie okresy w życiu dziecka, kiedy z wewnętrznych
przyczyn w taki właśnie sposób odczuwa swoją sytuację, chociaż może się
wydawać, że pozycja, jaką zajmuje wśród rodzeństwa, nie daje mu do tego powodów.
Kiedy dziecko odkrywa w danej historii coś, co ma związek z jego najgłębszymi
uczuciami (a nie nastąpi to nigdy w przypadku opowieści realistycznej), historia
owa zyskuje dla niego emocjonalną wartość „prawdy”. Wydarzenia przedstawione
w Kopciuszku to wyraziste obrazy, w których znajdują konkretne ucieleśnienie
uczucia, jakie przepełniają dziecko, lecz zarazem pozostają najczęściej niejasne
i nieokreślone. Toteż zdarzenia baśniowe wydają mu się bardziej przekonywające
niż to, co je spotyka w życiu codziennym.

Mówienie dziecku zgnębionemu rywalizacją, że gdy dorośnie, dorówna braciom
czy siostrom, przynosi mu nikłą pociechę. Dziecko widzi wszystko subiektywnie, i gdy w ten właśnie sposób porównuje siebie z rodzeństwem, nie wierzy,
że zdoła samodzielnie doprowadzić do tego, aby kiedyś wiodło mu się równie
dobrze. Gdyby miało więcej zaufania do siebie, wówczas niezależnie od zachowania rodzeństwa nie czułoby się przez nie niszczone, ponieważ w takim przypadku wierzyłoby, że czas przyniesie pożądaną odmianę losu. Nie umiejąc jednak zdobyć się bez niczyjej pomocy na tego rodzaju wiarę w przyszłość, dziecko
może doznawać pewnej pociechy jedynie dzięki fantazjom o zwycięstwie nad
rodzeństwem i o zyskaniu nad nim przewagi w jakiś niezwykły, cudowny sposób.
Niezależnie od zajmowanej pozycji w rodzinie, wszyscy bywaliśmy czasem
zgnębieni przez współzawodników, choć rywalizacja mogła przybierać różne
formy. Nawet dziecko będące jedynakiem przeżywa głęboką zazdrość wobec innych dzieci, jeśli w jego oczach mają nad nim pod pewnym istotnym względem
przewagę. Nadto, dręczy je czasami myśl, że gdyby miało siostrę czy brata, rodzice kochaliby bardziej to drugie dziecko. Baśń o Kopciuszku niemal z tą samą
siłą przemawia do chłopców, jak do dziewczynek, ponieważ dzieci i jednej, i drugiej płci jednakowo cierpią z powodu wzajemnej rywalizacji i pragną wybawić się
ze swego niskiego położenia, prześcigając współzawodników, którym przypisują
przewagę.
Zewnętrznie biorąc, baśń o Kopciuszku jest zwodniczo naiwna, podobnie jak
równie lubiana opowieść o Czerwonym Kapturku. Przedstawione są w niej cierpienia, na jakie skazuje nas zazdrość ze strony rodzeństwa; spełniają się w niej
życzenia; kto jest poniżony, zostaje wywyższony, prawdziwa wartość zostaje
rozpoznana nawet w łachmanach; cnota jest nagrodzona, a występek ukarany.
Oto prosta opowieść, jakiej nam potrzeba! Jednakże pod tą zewnętrzną warstwą
skrywa się ogrom złożonych i w dużej mierze nie uświadamianych treści, na
które nieznacznie naprowadzają różne szczegóły historii, wywołując w słuchaczu
łańcuchy nieświadomych kojarzeń.
Bruno Bettelheim
CUDOWNE I POŻYTECZNE
O znaczeniach i wartościach baśni
Przełożyła, wprowadzeniem, objaśnieniami i posłowiem opatrzyła Danuta Danek
WARSZAWA 1996

1

OBRAZY
Liczba uczestników: dowolna
Część I. „Stop-klatki”
Dzielimy uczestników na grupy 3-4 osobowe. Każda z grup ma za zadanie
stworzyć z siebie nieruchomą scenę, stop-klatkę przedstawiającą wybrane
zdarzenie z baśni o Kopciuszku (niekoniecznie te, które zostały przedstawione
w spektaklu). Najlepiej jakby było to zdarzenie prezentujące w sposób wyrazisty
emocje i relacje między postaciami. Jeżeli uczestnicy mają kłopoty z wyborem –
można im zaproponować zdarzenie np. związane z balem u Księcia (pojawienie
się Kopciuszka na balu, zachowanie sióstr) lub przymierzanie pantofelka. Uczestnicy pracują w podgrupach: wybierają zdarzenie, określają swoje role oraz
wspólnie reżyserują nieruchomy obraz. Odgrywanymi postaciami nie muszą
być wyłącznie ludzie, dzieciom wolno wcielać się także w postacie zwierząt
i sprzętów. Uczestnicy nie wykorzystują rekwizytów, ustawiają się w formie
nieruchomego obrazu – stop-klatki, w pozie najlepiej wyrażającej uczucia i zachowania odgrywanej przez siebie postaci. Kiedy dzieci wymyślą zdarzenia
i zdążą je przećwiczyć, grupy prezentują się sobie nawzajem. Grupy oglądają
swoje „obrazy” i odgadują, co dana scena oznacza.
Część II „Powiedz, co czujesz”
Podczas prezentacji twórcy obrazu przedstawiają w postaci maksymalnie 2 zdań,
co czują/co myślą jako dana postać – starają się z nią identyfikować, wyrażają
to w pierwszej osobie, językiem najlepiej oddającym charakter postaci np.: „Jaka
piękna suknia!”, „Kiedy ten bal się skończy? Nudzę się”.
Wariacje:
Część II zadania można powierzyć osobom z grupy, które nie biorą udziału
w prezentowanym w tej chwili obrazie. Wówczas wyznaczone przez nas osoby
„z widowni” mówią, co czują poszczególne postaci na „scenie”.
Wskazówka:
W realizacji obrazów mają brać udział wszyscy uczestnicy, nawet jak liczba postaci w scenie jest mniejsza. Uczestnicy mogą dowolnie dodawać i zwielokrotniać
postacie.
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NOWI BOHATEROWIE
Liczba uczestników: dowolna
Zasady:
Opowiadamy uczestnikom, że przygotowujemy nową wersję spektaklu pt.
„Kopciuszek”, ale w naszym scenariuszu musi być minimum pięć nowych
postaci drugoplanowych. Dzieci wypisują na kartce każdą z nowych postaci
i określają: jej cechy charakteru, jaki ma związek z prezentowaną historią.
Następnie każdy z uczestników opowiada o wybranym zdarzeniu związanym
z historią Kopciuszka (ale nie musi to być zdarzenie zaprezentowane w spektaklu), z perspektywy wymyślonej przez siebie postaci drugoplanowej. Jeżeli
dzieci będą mieć kłopot z wymyśleniem nowych postaci drugoplanowych
można podpowiedzieć im kilka np.:
- dziennikarz z lokalnej prasy, który „szuka sensacji” - interesuje się poszukiwaniami żony przez księcia;
- strażnik z pałacu Księcia, który pełnił wartę w dniu balu;
- służąca z pałacu Księcia, która musiała posprzątać po balu;
- wścibska sąsiadka – przeciwniczka Macochy;
- krawiec, który szyje suknie siostrom Kopciuszka;
- kot – ulubieniec Kopciuszka;
- lekarz, który pomógł siostrom, po tym jak się okaleczyły;
- przyjaciel Księcia, który zakochuje się w Violettcie lub Marcjannie
Wskazówki:
Jeżeli uczestników zajęć jest kilkanaście – to mogą pracować nad każdą postacią
w grupach. W grupach mogą też prezentować wymyśloną postać – jako postać
zwielokrotnioną np. pięciu dziennikarzy (zamiast jednego), ale reprezentują
te same cechy charakteru. Podczas prezentacji poszczególnych postaci – wszyscy uczestnicy mogą wchodzić w interakcje z postacią np. zadawać pytania,
wchodzić w podobne role. Ważne jest jednak, żeby grupa „oglądająca” nie
stłumiła prezentacji „nowego bohatera baśni” i „nie rozbiła” prezentacji. W tym
zadaniu istotne jest to, żeby uczestnicy spróbowali zinterpretować fragment
baśni z innego niż dotychczas punktu widzenia – z perspektywy wymyślonej
postaci.
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CO SIĘ WYDARZYŁO PO ŚLUBIE?
Liczba uczestników: dowolna
Zasady:
Na karteczkach wypisujemy bohaterów spektaklu: Kopciuszek, Macocha,
Ojciec, Marcjanna, Violetta, Książę. Dzielimy grupę na dwie podgrupy: dziennikarzy i bohaterów z baśni. Dzieci dobierają się w pary, w której jedna osoba
jest dziennikarzem, a druga postacią z „Kopciuszka”. Uczestnicy losują, którą
postać z baśni będą odgrywać. Uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić
wywiad z bohaterami „Kopciuszka”. Wywiad ma dotyczyć tego, jak zmieniło
się życie bohaterów po tym, jak Kopciuszek poślubił Księcia (czy poprawiły się
relacje w rodzinie, czy siostry zaczęły szanować Kopciuszka, jak w nowej sytuacji odnaleźli się rodzice dziewcząt). Dajemy dzieciom siedem minut na przygotowanie pytań i odpowiedzi. Po tym czasie pary: dziennikarz + postać z baśni
prezentują scenki, w których przeprowadzają wywiad.
Wskazówki:
Warto uzmysłowić uczestnikom, żeby jasno określili, czy w odgrywanych przez
nich bohaterach „Kopciuszka” dokonała się zmiana i czy są zadowoleni z tego,
co się stało.
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TRZY PRZEDMIOTY – TYSIĄC MOŻLIWOŚCI
Liczba uczestników: dowolna
Materiały: para butów, wiadro, miotła
Zasady:
Dzielimy dzieci na 3 grupy. Każda grupa losuje jeden z trzech przedmiotów
(rekwizytów ze spektaklu „Kopciuszek”): buty, miotłę lub wiadro. Zadaniem
każdej z grup jest znaleźć jak najwięcej zastosowań jednego z 3 przedmiotów.
Każdy z rekwizytów musi zostać wykorzystany inaczej niż na co dzień tj.
wiadro nie może pełnić funkcji pojemnika na ciecz, buty nie mogą służyć do
chodzenia, miotła nie może służyć do zmiatania. Grupy mają dziesięć minut
na wymyślenie nowych zastosowań przedmiotów. Po upływie tego czasu grupy
prezentują nowe zastosowania przedmiotów – jako działania aktorskie. Pozostali uczestnicy odgadują znaczenie scenek. Wygrywa ta grupa, która wymyśli
najwięcej rozwiązań – nowych zastosowań przedmiotu.
Wskazówki:
Po realizacji tego zadania można spróbować rozwinąć dyskusję na temat tego,
jaką rolę w spektaklu pełni rekwizyt (wielofunkcyjność, umowność). Można
też zapytać dzieci o to, jakie znaczenie w spektaklu „Kopciuszek” pełnią buty
tytułowej bohaterki (Jak Kopciuszek porusza się w chodakach? Dlaczego Kopciuszek źle się w nich czuje? Jaka jest różnica między chodakami a pantofelkami? Jakie buty nosi Kopciuszek, a jakie pozostali bohaterowie?)
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SKALA EMOCJI
Liczba uczestników: dowolna
Zasady:
I. Część: Uczestnicy siedzą na krzesłach w rządku nie dłuższym niż 10 miejsc. Wyznaczamy, gdzie jest początek rzędu, a gdzie koniec. Zadaniem będzie
wyrazić konkretną emocję towarzyszącą jednej z postaci „Kopciuszka”, ale tylko za pomocą artykulacji jednej z samogłosek. Poprzez zmianę tempa i intonacji uczestnicy będą wyrażać, co dana postać czuje. Tę samą emocję prezentują
wszyscy uczestnicy siedzący na krzesłach, ale każda kolejna osoba zwiększa
stopień emocji (np. od delikatnego chichotu pierwszej osoby, po głośny śmiech
ostatniej osoby w rzędzie). Realizujemy tak kolejno stany uczuć towarzyszące
postaciom z baśni: zmęczony Kopciuszek, zdenerwowana Macocha, zdziwiony
Książę (bo but pasuje na Kopciuszka), rozmarzony Książe (bo myśli o kandydatce na żonę), wystraszony Ojciec (bo boi się żony), obolała siostra (bo obcięła sobie palce), złośliwa siostra (dokuczająca Kopciuszkowi), szczęśliwy Kopciuszek
(bo poślubi Księcia).
II. Część: Wykonujemy to samo ćwiczenie, ale zamiast posługiwać się
samogłoską, uczestnicy wymawiają fragment wyliczanki dziecięcej. Uczestnicy
skupiają się nie na znaczeniu rymowanki, ale na tym aby przekazać określone
emocje. Przykładowa rymowanka:
„Pałka, zapałka, dwa kije,
Kto się nie schowa, ten kryje”.
III. Część: Uczestnicy tworzą wypowiedzi postaci z baśni, ale mogą mówić tylko
fragmentem wyliczanki. Wypowiedzi dotyczą sytuacji szczególnie dramatycznych lub komicznych – niekoniecznie pojawiających się w spektaklu np. siostry
szukają sukni na bal/wyśmiewają się z Kopciuszka; Książe się zakochał – zwierza się swojemu przyjacielowi; Ojciec żegna się z Kopciuszkiem, który odjeżdża
z Księciem; Macocha jest wściekła, bo potknęła się i podarła sobie suknię przed
wyjściem na bal.
Wskazówki:
Jeżeli są kłopoty z posługiwaniem się wyliczankami – uczestnicy mogą
wypowiadać się za pomocą „języka, którego nie ma”- sylabami (np. aba, bla, la,
le, lu, gi, ga, gu, me, me, me itd.). Jeżeli grupa świetnie radzi sobie z tą wyliczanką
można zmienić wyliczankę – na dłuższą lub trudniejszą do wymówienia.
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POŻERAĆ WZROKIEM – czyli co robić?
Wprowadzenie w ćwiczenie: Rozmawiamy z uczestnikami na temat tego, czym
jest mowa ciała, co oznaczają wybrane gesty i mimika twarzy. Jaka jest rola znaków
pozawerbalnych w naszych komunikatach. Pytamy się, czy uczestnicy rozumieją
znaczenie wybranych związków frazeologicznych związanych z mową ciała (np.
„pożerać wzrokiem”, „zmierzyć wzrokiem”, „patrzeć spod byka”, „odwrócić się
plecami”, „chylić czoła”, „pukać się w czoło”, „marszczyć czoło”, „robić wielkie
oczy”, „spuścić oczy”, „padać na twarz”, „zadzierać nosa”, „zacisnąć zęby”, „buzia
w ciup”, „szczerzyć zęby”, „opuścić ręce”, „umywać ręce”, „zacierać ręce” etc.).
Część I: Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkich sceny, w których
będą walczyć w parach za pomocą gestów i mimiki twarzy. Według zasad: jedna
osoba wykonuje gest (atak), a druga tym samym odpowiada. Uczestnikom nie
wolno się dotknąć, ani nie wolno wypowiadać słów. Mają wyrażać emocje złości,
niechęci, nienawiści ale tylko za pomocą gestów. Uczestnicy przygotowują scenki, a następnie prezentują je grupie.
Część II: Powtarzamy ćwiczenie, ale dokonujemy modyfikacji: jedna osoba
„atakuje” gestami złości, a zadaniem drugiej osoby jest „odpowiadać” gestami
i mimiką określającą przychylne nastawienie (np. uśmiech).
Podsumowanie: Rozmawiamy o tym, czy gestem/mimiką możemy komuś
sprawić przykrość. Pytamy się uczestników, w której części ćwiczenia „łatwiej
im było atakować”: kiedy ktoś się bronił, czy jak odpowiadał uśmiechem. Wspólnie przypominamy sobie sceny z „Kopciuszka”, w których mowa ciała ma istotne znaczenie: np. scena przebierania Kopciuszka; scena po balu, w której siostry
pastwią się nad Kopciuszkiem i zmuszają go do ukłonów (traktują Kopciuszka
jak przedmiot); scena w której Macocha uczy Kopciuszka, jak należy sprzątać.
Zadajemy dzieciom pytanie: „czy kiedy Kopciuszek w scenach nic nie mówi, to
nie gra?”.
Wskazówki dla prowadzących:
Warto zachęcić uczestników do poszukiwania nietypowych gestów, a unikać
szablonowych, utartych ruchów (np. zaciskanie pięści). Drobne działanie ma
również znaczenie np. marszczenie czoła.
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CODZIENNE ZAJĘCIA BOHATERÓW „KOPCIUSZKA”?
Liczba uczestników: dowolna
a). Zasady wersji podstawowej:
Uczestników dzielimy na trzy grupy. Rozmawiamy z dziećmi na temat tego,
jak poruszają się postacie z „Kopciuszka” oraz na jakie działania poświęcają
najwięcej czasu. Dzielimy uczestników na 3 grupy (każda grupa to jeden z bohaterów – zwielokrotniony): grupa Kopciuszków, grupa Sióstr oraz grupa
Książąt. Gra polega na tym, że poszczególne grupy prezentują ruchem zachowania typowe dla postaci, którą reprezentują. Proponowane przez dzieci gesty są
improwizowane, mogą być dowolnie przekształcane.
Wybieramy liderów 3 grup. W każdej drużynie jest jeden lider – to on decyduje, jaki ruch wykona grupa. Lider rozpoczyna prezentację wybranego gestu,
a pozostałe osoby z tej grupy zaczynają za nią powtarzać zachowania. Grupa
porusza się tak długo, aż lider, który zainicjował dany gest, zatrzyma się w stopklatce. Wówczas grupa też zatrzymuje się w stop-klatce. W jednym momencie
porusza się zawsze tylko jedna grupa. Pozostałe grupy czekają, aż działająca
grupa zatrzyma się w stop-klatce – wtedy mogą rozpocząć działanie. Podczas gry
uczestnicy nie naradzają się między sobą. Ruchy proponowane mogą dotyczyć
wszystkiego, co z postacią związane: może to być prezentacja czynności (np. zamiatanie, czesanie, ubieranie się) lub gest charakteryzujący typowe zachowania
postaci (np. tupanie, taniec, tarzanie się po podłodze).
b). Wersja trochę trudniejsza (nie ma liderów na stałe): Jak uczestnicy zrozumieją
zasady gry można utrudnić im zadanie – nie wyznaczać liderów poszczególnych
grup. W każdej grupie lider będzie musiał wyłonić się sam podczas gry. Liderem grupy może być każdy z grupy Kopciuszków, Książąt lub Sióstr – to jedna
z osób, która pierwsza zainicjuje ruch w nowej „kolejce”. W trakcie gry grupa
nie naradza się, kto za chwile będzie liderem – kto w tej grupie jako pierwszy
„poczuje chęć” żeby zaproponować gest, ten staje się w tym momencie liderem.
Liderem w grupie jest się przez chwilę – tak długo, jak wykonuje się działanie.
Lider – to nie funkcja stała w grupie, ale jednorazowy kierownik, który kieruje
grupą tylko podczas „jednej kolejki”.
c). Wersja zdecydowanie trudniejsza (nie ma liderów na stałe + można zmieniać
grupy): Wersja trudniejsza tej gry polega na tym, że nie wyznaczamy liderów,
a uczestnicy mogą zmieniać grupy – ale tylko w momencie, gdy jedna grupa

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.
Wskazówki dla prowadzących:
Dobrze jest, gdy gesty poszczególnych grup zaczynają tworzyć całość: kolejne
działanie jest odpowiedzią na poprzednie np. grupa Książąt wręcza kwiaty Siostrom, a w kolejnym działaniu Siostry wąchają te kwiaty. Grę warto zaczynać od
wersji podstawowej. Kluczową rolę w tym zadaniu ma koncentracja, dlatego
wersje trudniejsze wskazane są dla grup, które nie rozpraszają się szybko. Poza
ruchem uczestnicy mogą też wyrażać emocje głosem, ale lepiej żeby były to
pojedyncze słowa wyrażające emocje, niż pełne zdania, bo kluczową rolę w tym
zadaniu pełni ruch.

8

EMOCJE BOHATERÓW „KOPCIUSZKA” – GRA PLANSZOWA
Liczba uczestników: minimum 2, maksymalnie 5 osób do jednej planszy. Istnieje też możliwość, że w grze bierze udział równocześnie więcej osób przy wykorzystaniu jednej planszy – wtedy działają w podgrupach: jako postać zwielokrotniona np. w grupie jest 15 osób, dzielimy je na 5 zespołów i w każdym zespole
mamy: 3 Kopciuszki, 3 Macochy itd. Zadania wtedy realizują wspólnie (dobre
rozwiązanie szczególnie, gdy w grupie jest kilkoro dzieci nieśmiałych: razem
łatwiej przełamywać opory).
Materiały:
Kostka do gry, 5 pionków w różnych kolorach, plansza do gry, małe karteczki
i długopis.
Zasady:
Na karteczkach wypisujemy nazwy postaci z baśni (jedna kartka-jedna postać).:
Kopciuszek, Macocha, Siostry, Książę, Ojciec. Zaginamy kartki, tak żeby nie
było wiadomo, co jest na kartce napisane. Uczestnicy losują karteczki z nazwami postaci. Każdy z uczestników będzie jedną z postaci z „Kopciuszka”. Celem
graczy jest pokonanie trasy od pola „start” do pola „meta” – jako wylosowana
wcześniej postać z baśni. Uczestnicy rzucają kostką do gry, żeby określić o ile pól
się przemieszczają. Po drodze na zaznaczonych polach na uczestników czekają
zadania aktorskie do wykonania – jako jedna z postaci. Niewykonanie zadania spowoduje, że uczestnik musi odczekać dwie kolejki. Pierwszy gracz, który
dotrze co mety, wygrywa – zostanie spełnione życzenie postaci, którą odgrywa.
Dziecko, które dotrze do mety wypowiada, jakie ma życzenie ogrywana przez
niego postać i pokazuje swoją reakcję na spełnione życzenie.
Wskazówki dla prowadzących:
Przed rozpoczęciem gry warto wspólnie z dziećmi krótko określić, jakie cechy
charakteru mają postacie z Kopciuszka oraz wyjaśnić, co oznaczają słowa: mimika, gest, znak werbalny, znak pozawerbalny. Do realizacji zadania można
wykorzystać kostiumy z ćwiczenia „O rety! Zniknęły kostiumy i scenografia”
– to ułatwi identyfikację z postacią.

Zadania:
1.Od kilku godzin ciężko pracujesz. Jesteś zmęczony, wiesz, że za chwilę
będziesz odpoczywać. Okazuje się jednak, że musisz jeszcze coś zrobić. Nie
masz już sił. Używając 2-3 zdań powiedz, co czujesz.
2.Jesteś wściekły(a). Wyraź to gestem.
3.Pokaż, co robisz, kiedy się nudzisz.
4.Pokaż, co robisz, kiedy widzisz mysz.
5.Właśnie dowiedziałeś(aś) się, że za chwilę odwiedzą cię ważni goście, a ty
nie jesteś na to przygotowany(a). Za pomocą gestów i słów (maksymalnie 5
słów) przedstaw swoje uczucia.
6.Właśnie spełnia się twoje największe marzenie. Wyraź to!
7.Zaśpiewaj fragment ulubionej piosenki.
8.Wyobraź sobie, że jesteś na balu. Pokaż, jak się bawisz.
9.Powiedz o czym myślisz, kiedy budzisz się rano.
10.Przed chwilą otrzymałeś wyjątkowy prezent – pokaż gestem i mimiką, co
czujesz oraz co jest prezentem.
11.Bardzo bolą cię zęby. Wyraź to gestem i mimiką.
12.Czekasz na kogoś, kto się spóźnia. Pokaż to bez użycia słów.
13.Przywitaj się serdecznie ze wszystkimi uczestnikami gry.
14.Przed chwilą zdarzyło się coś zabawnego, pokaż jakie emocje to w tobie
wzbudza.
15.Trzymasz w dłoni ogromny bukiet ulubionych kwiatów. Pokaż mimiką, co
czujesz.
16.Spotykasz osobę, której dawno nie widziałeś(aś).Pokaż mimiką, co czujesz.
17.Właśnie zobaczyłeś(aś) cos obrzydliwego. Jaka jest twoja mina?
18.Wyobraź sobie, że masz na sobie najpiękniejszy strój, jaki możesz sobie
wyobrazić. Wyraź to mimiką i gestem.
19.Na balu spróbowałeś wyjątkowo pikantnej potrawy. Pokaż to mimiką.
20.Widzisz pięknego motyla. Wyraź to gestem.
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WALIZKA PEŁNA TAJEMNIC
Liczba uczestników: dowolna
Materiały:
kartka papieru A4 – po jednej dla uczestnika, ołówki.
Zasady:
Przypominamy uczestnikom o scenie, w której siostry otwierają walizkę Kopciuszka. Wspólnie uczestnicy odpowiadają na pytania: Co znajdowało się w walizce? Jakie znaczenie mają dla Kopciuszka przedmioty, które tam przechowuje?
Jaka jest historia tych przedmiotów? Co czuje Kopciuszek, gdy widzi, że siostry
zabrały jej lalkę? Kolejnym zadaniem uczestników jest wypisać przedmioty,
które mają dla nich wartość emocjonalną, z którymi nie mogą się rozstać.
Następnie uczestnicy opowiadają grupie dlaczego wybrali te przedmioty oraz
jaka jest ich historia.
Wskazówki:
Zamiast wypisywać listę przedmiotów, uczestnicy mogą przynieść z domu
1-2 przedmioty i wtedy o nich opowiedzieć. Wskazane jest, żeby prowadzący
ćwiczenie także przyniósł z sobą jakiś przedmiot i pierwszy rozpoczął prezentację
– pozwoli to przełamać opory dzieci oraz pokaże, że warto do tematu podejść
poważnie (na wypadek „ataków wyśmiewania” ze strony „złośliwych” dzieci).
LIST DO MATKI
Wyobraź sobie, że jesteś Kopciuszkiem – napisz list do zmarłej Matki, w którym
wyrazisz swój żal, że nie ma jej obok, w której powiesz jej, jak za nią tęsknisz.
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GALERIA NIECHCIANYCH EMOCJI
Liczba uczestników: dowolna
Materiały:
2 kartki A4 dla każdego dziecka, kredki, klej do papieru,
kolorowe karteczki, ołówki.
Zasady:
Pytamy się uczestników dlaczego siostry oraz Macocha nie tolerują Kopciuszka.
Na karteczkach zapisujemy wszystkie powody i razem je omawiamy. Następnie
dzieci wyobrażają sobie, że są albo jedną z sióstr, albo Macochą i rysują na
kartce, co czują, gdy myślą o Kopciuszku. Starają się w ten sposób „wyrzucić”
z siebie wszystkie negatywne uczucia. Rysowanie trwa krótko – nie chodzi tu
o efekt artystyczny, ale o wyrażenie emocji. Kiedy dzieci skończą rysować, drą
kartkę na drobne kawałki, a następnie ze wszystkich skrawków mają stworzyć
obrazek-wyklejankę (przykleić skrawki na drugą kartkę), który będzie budzić
przyjemne emocje. Na koniec rozmawiamy z uczestnikami, co czuli podczas
ćwiczenia i czy trudno jest zmienić uczucia negatywne w pozytywne.
Wskazówki:
Ćwiczenie będzie w pełni zrealizowane, gdy uczestnicy do stworzenia obrazu
z podartej kartki wykorzystają wszystkie skrawki papieru. Przyklejanie skrawków ma wtedy funkcję wyciszającą i podkreśla metaforyczne znaczenie
działania („przemieniamy wszystkie negatywne emocje”).
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POKÓJ KOPCIUSZKA
Kopciuszek nie ma swojego pokoju w domu. Jedyne co posiada, to walizka
z pamiątkami. Wyobraź sobie, że jesteś Kopciuszkiem. Otrzymujesz własny
pokój i możesz zaprojektować, co w nim się znajdzie. Narysuj, co będzie
znajdować się w pokoju.
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CO ZOBACZYŁ KOPCIUSZEK?
Liczba uczestników: dowolna
Zasady:
Przypominamy sobie III scenę spektaklu, w której siostry bawią się i zaczynają
oskarżać Kopciuszka o to, że zniszczył ich lalkę. Kopciuszek przytula walizkę
i wpatruje się dal (w stronę widowni). Siostry podchodzą do niej i patrzą, jak zahipnotyzowane, w ten sam punkt próbując zobaczyć, co zauważył Kopciuszek
(siostry komentują to słowami: „Patrzy taka przed siebie i myśli, że jest lepsza
od nas”, „Co się tak patrzysz. Nie patrz tak, bo nam cały świat wypatrzysz”).
Zastanów się, co zobaczył Kopciuszek i spróbuj to narysować starając się oddać
uczucia postaci. Kiedy wszyscy stworzą własne rysunki, dzieci pokazują grupie, swoje prace i uzasadniają dlaczego stworzyły taki rysunek (wybór kolorów,
forma, jaki ma to związek z postacią Kopciuszka).
Wskazówki:
Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia warto z dziećmi porozmawiać o tym,
czym rożni się Kopciuszek od innych bohaterów, dlaczego zachowuje się
w taki sposób, jaką ma osobowość. Istotne jest również uzmysłowić dzieciom,
że „inny” nie oznacza „gorszy”. Podczas realizacji zadania nie skupiamy się na
wiernym oddawaniu rzeczywistości, warto zachęcać dzieci do tworzenia prac
abstrakcyjnych – ilustrujących specyfikę osobowości Kopciuszka.
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O RETY! O RETY! ZNIKNEŁY KOSTIUMY I SCENOGRAFIA!
Liczba uczestników: dowolna
Materiały proponowane (można je modyfikować):
szary papier – arkusz na osobę, 3 stojące wieszaki na ubrania, krzesła, kolorowa
taśma, folia remontowa – 3 sztuki, kartony, sznurek.
Zasady:
Opowiadamy dzieciom następującą historię: „Wyobraźcie sobie, że pracujecie
w Teatrze Pinokio. Przez pomyłkę kostiumy i scenografia do spektaklu „Kopciuszek” zostały wywiezione do Szczecina wraz z rekwizytami do innego spektaklu. Za pół godziny w Teatrze ma odbyć się spektakl „Kopciuszek”. Widzowie już zbierają się w holu. Spektaklu nie można odwołać. Stwórzcie kostiumy
i scenografię do spektaklu wykorzystując tylko to, co jest w magazynie: szary
papier, stojące wieszaki na ubrania, krzesła, kolorowa taśma, folia remontowa,
kartony, sznurek. Możecie dowolnie przekształcić rekwizyty i kostium, liczba
postaci nie ulegnie zmianie. Pamiętajcie, żeby pokazać: pokoje bohaterów,
walizkę Kopciuszka, oddać charaktery postaci.”. Dzieci tworzą scenografię i kostiumy. Na zakończenie demonstrują, jak wygląda stworzona przez nich scenografia i kostiumy. Mogą również pokazywać w działaniach, jak wykorzystywać
nowe rekwizyty oraz jak poruszać się nowych kostiumach.
Wskazówki:
Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia warto uzmysłowić dzieciom, że w teatrze
scenografia i kostiumy nie muszą imitować rzeczywistości, że nie ma żadnych
ograniczeń – najważniejsza jest wyobraźnia. W większych grupach można
podzielić uczestników na tych, którzy będą odpowiedzialni za kostiumy, pokoje sióstr, rekwizyty: podzielić zadania i wytypować liderów podgrup. Przed
realizacją tego ćwiczenia warto zrealizować ćwiczenie „Trzy przedmioty – tysiąc
możliwości”.
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PATCHWORKOWY PORTRET
Materiały:
klej wikol, nożyczki (tyle ile jest dzieci), uczestnicy przynoszą na zajęcia skrawki różnych materiałów, kawałki opakowań, włóczkę, pióra, wstążki, stare
gazety, tasiemki, pocztówki – wszystko, co można pociąć nożyczkami. Istotne
jest, żeby były to różnorodne materiały: o różnych fakturach, wzorach.
Zasady:
Zadaniem uczestników jest stworzenie portretu szczęśliwej rodzinny Kopciuszka – wyklejenie materiałami obrazka. Dzieci dopasowują przyniesione
materiały do osobowości bohaterów Kopciuszka, określają która tkanina
stworzy tło, z czego będą zrobione ramy obrazka. Pamiętać przy tym muszą, że
obrazek, żeby był trwały – nie może mieć „dziur” – tj. wszystkie elementy muszą
z sobą współgrać, nie może być pustych przestrzeni. Uczestnicy nie muszą
ukazywać pełnych postaci, ani bazować na realistycznych ujęciach (może to
być też forma abstrakcyjna, uproszczona np. same figury geometryczne jako
odpowiedniki postaci). Kiedy obrazek będzie gotowy – każdy z uczestników
uzasadnia wybór formy oraz materiałów.
Wskazówki:
Celem tego ćwiczenia jest przede wszystkim pokazanie tego, że możliwe jest
stworzenie czegoś nowego z pozornie „niepasujących do siebie elementów”. Jest
to odpowiednik modelu rodziny patchworkowej. W ćwiczeniu najważniejsze
jest to, żeby uczestników sprowokować do myślenia abstrakcyjnego, do poszukiwania zależności pomiędzy wyborem materiału, a przypisanemu znaczeniu. Żeby ułatwić zadanie – wyklejanie proponuję rozpocząć od tła, na które
potem będą przyklejane pozostałe elementy.
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CZYJ TO REKWIZYT?
Liczba uczestników: 6 osób
Materiały: sześć cylindrów, lusterko, notes, kubek, pióro, telefon, portfel, kartka
pocztowa, przypinka, jabłko, mandarynka, lusterko i wszystko inne co przyjdzie
do głowy…
Zasady: Uczestnicy stoją w kole, pośrodku ustawione są cylindry, a pod każdym
z nich kilka przedmiotów. Następnie uczestnicy wybierają jeden cylinder.
Wyjmują po kolei przedmioty z cylindra. Przy każdym przedmiocie zastanawiają
się do kogo one mogą należeć i kim jest osoba je posiadająca.
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KIM JESTEM?
Liczba uczestników: dowolna
Zasady: Uczestnicy siedzą w kole. Ochotnik wychodzi na środek i gestami, ruchem
opisuje postać ze spektaklu „Kopciuszek”. Pozostali zgadują. I tak, aż każdy uczestnik pokaże swoją postać.
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PRZECHOWALNIA HISTORII
Liczba uczestników: dowolna
Materiały: notes kołowy, papier mache, suche kwiaty, kolorowe kółka wycięte
z gazety i wszystko małe lub duże, a co da się przykleić do tektury. Kredki, farby,
flamastry.
Zasady: każdy uczestnik dostaje notes kołowy i ma stworzyć z niego „zapomniany pamiętnik – znaleziony na dnie skrzyni”. Okładkę notesu należy tak obkleić,
pomalować – aby wystylizować ją na przedmiot vintage.

CO BY BYŁO GDYBY?
Liczba uczestników: dowolna
Zasady: Uczestnicy w czteroosobowych grupach przypominają sobie sceny ze
spektaklu „Kopciuszek”. Po kolei każda grupa prezentuje jedną scenkę w kilku
wariacjach. W wersji zobaczonej w spektaklu, w wersji ze zmienionym tempem
/raz szybciej, raz wolniej/. Uczestnicy podejmują próbę rozwinięcia scenek
o własne propozycje na zasadzie: co było dalej? Każda z grup ma 20 minut na
swoją prezentację.

UWAGI DO PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
Opisane zadania można realizować w dowolnej kompilacji. Celowo nie są podzielone
na „lekcje” żeby odbiorcy mogli układać własny program. Zadania są kierowane do
dzieci w wieku 7-12 lat, jednak mogę być realizowane również przez grupy starsze
oraz grupy międzypokoleniowe (szczególnie zadania nr 1, 7 i 15). Podczas pracy
nad zadaniami do spektaklu „Kopciuszek” skupiliśmy się przede wszystkim na poruszanych w spektaklu problemach (tolerancja, odrzucenie, wyrażanie emocji), bo
o tym jest najtrudniej podejmować dialog z dziećmi, w atrakcyjny i przystępny
sposób. Sporo uwagi poświeciliśmy też ćwiczeniom przybliżającym poznawanie
specyfiki teatralnych środków wyrazu z perspektywy aktora, scenografa i scenarzysty. Większość zadań kształci kilka kompetencji równocześnie, dlatego trudno
jest dokonać podziału. Aby ułatwić korzystanie z zadań proponujemy podzielić
ćwiczenia, kierując się ich głównymi celami:
- Zadania odnoszące się do problemu tolerancji – ułatwiające zrozumienie czym
jest akceptacja innego sposobu postrzegania świata (ćw. 6, 9, 11, 13 i 15)
- Zadania dotyczące problemu nazywania i wyrażania emocji (ćw. 1, 5, 6, 8, 11, 13)
- Zadania kształcące umiejętność współodczuwania i empatii (ćw. 1, 6, 9, 10, 11, 13)
- Zadania kształtujące umiejętność pracy w grupie (ćw. 1, 4, 7, 14, 16, 17, 18, 19)
- Zadania sprzyjające integracji grupy oraz ułatwiające włączanie do wspólne
działań osób nieśmiałych (ćw. 1, 7, 8, 14)
- Zadania kształtujące kreatywność (ćw. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19)
- Zadania ułatwiające zrozumienie specyfiki aktorskich środków wyrazu:
*znaczenie ruchu scenicznego oraz komunikatów pozawerbalnych (ćw. 6, 7, 8)
* wprowadzenie do pracy nad interpretacją testu (ćw. 5)
* budowanie postaci scenicznej (ćw. 1, 2, 3, 8)
*umiejętność opowiadania historii (ćw. 2, 8)
- Zadania przybliżające znaczenie terminu: umowność teatralna (ćw. 1, 4, 7, 8, 14)
- Zadania przybliżające specyfikę plastyki teatralnej oraz jej roli w widowisku
(ćw. 4, 12, 14, 15)
- Zadania kształtujące umiejętność budowania komunikatów słownych oraz
tworzenia scenariusza (ćw. 2, 3)
- Zadanie kształtujące umiejętność wyrażania emocji poprzez słowo pisane (ćw. 10)
- Zadania doskonalące znaczenie plastycznych środków wyrazu oraz zdolności
manualnych (ćw. 11-15).

