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warsztaty 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teatralne 
do spektakli 

#WarszawaDlaUcznia  
#KlasaDoTeatru  
#WięcejNiżTeatr



Warsztaty składają się z krótkiej rozgrzewki teatralnej 
pobudzającej ciało, głos i umysł. Podczas spotkania 
wykorzystywane są narzędzia z zakresu klasycznych zadań 
aktorskich, improwizacji, pedagogiki teatru i performansu.

szkoły 
ponadpodstawowe 

  WIEK 
16-18 LAT

CZAS TRWANIA 
1,5 H

GRUPA 
30 OS.

KOSZT 
(SPEKTAKL+WARSZTAT) 

30ZŁ-40ZŁ/OS. 

 metody pracy

 dlaczego?
Perspektywa biernego widza zostaje zmieniona na aktywnego 
odbiorcę sztuki. 



• poszerza pole interpretacyjne i rozwija umiejętności 
analizy dzieła kultury 

• współpracuje grupowo nad tematami zawartymi  
w sztuce 

• poszerza świadomość językową 

• poznaje styl artystyczny wypowiedzi 

• rozwija umiejętność tworzenia autorskiej wypowiedzi 
na dany temat 

• rozwija kompetencje społeczne 

• nabywa zdolności z zakresu komunikacji niewerbalnej, 
opartej na świadomości ciała 

uczeń na warsztatach



spektakle rekomendowane dla szkół ponadpodstawowych 

• Stalker. Interpretacja   
reż. Antek Ferency  

• Prawiek 
reż. Konrad Dworakowski 

• random 
reż. Igor Gorzkowski, Julia Mark, Ivo Vedral 

• 33 powieści, które każdy powinien znać   
reż. Igor Gorzkowski 

• Życie jest piękne 
reż. Michał Wanio

WIEK 
12+

WIEK 
15+

WIEK 
12+

WIEK 
16+

WIEK 
15+



Spektakl, nawiązujący do dzieła Andrieja Tarkowskiego, 
postaramy się zinterpretować na kilku płaszczyznach: 
językowej, kulturowej i społecznej, odczytując rozmaite 
sensy przedstawienia. Zbadamy, jak wygląda roztaczana 
przed nami wizja przyszłości oraz porównamy nasze 
spojrzenie i pomysły na to, jak będzie wyglądał teatr i świat 
za 50 lat. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy 
przyjdzie nam funkcjonować jedynie w sferze wirtualnej 
rzeczywistości. Jak wyobrażamy sobie komunikację i relacje 
międzyludzkie w stechnologizowanym świecie? A także:  
jak zmienia się nasz język wobec nowych narzędzi 
informatycznych? 

Stalker. Interpretacja

podstawa programowa
• kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich 

wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego 
odbioru przekazów medialnych oraz świadomego 
korzystania z nich 

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, 
argumentacji i udziału w dyskusji

opis warsztatów



Prawiek

Spektakl w wykonaniu młodzieżowego zespołu aktorskiego 
oparty został na dziele noblistki Olgi Tokarczuk „Prawiek      
i inne czasy”. Warsztaty skupią się na twórczym i aktywnym 
zgłębieniu przedstawionego świata, w którym realność 
biegnie na równi ze światem magicznym, mitycznym, miesza 
się z kulturą ludową i religią oraz snem na jawie. Zapoznamy 
się z literackim gatunkiem realizmu magicznego i 
podejmiemy próbę stworzenia własnego Prawieku. 
Równolegle przeprowadzone zostaną zadania i ćwiczenia, 
które wprowadzają w spektaklową formę, zabawę 
przedmiotem i podkreślają znaczenie scenografii.

podstawa programowaopis warsztatów
• kształcenie umiejętności twórczego wykorzystania 

tekstów oraz poszerzanie świadomości językowej 
– praca interpretacyjna (poszukiwania nadawcy, 
odbiorcy, odczytywanie komunikatu) 

• rozpoznawanie aluzji literackich i symboli 
kulturowych oraz funkcji ideowej i kompozycyjnej, 
a także znaków tradycji, np. antycznej, 
judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej 

• odróżnianie tolerancji od akceptacji; rozpoznanie 
przyczyn, przejawów i skutków nietolerancji           
i stygmatyzacji oraz przedstawianie możliwych 
sposobów przeciwstawiania się tym zjawiskom 



random

podstawa programowa

opis warsztatów
Na podstawie trzech jednoaktówek przeprowadzimy teatralną 
dyskusję na temat odpowiedzialności współczesnego człowieka 
za środowisko oraz szacunku do istot żywych, zarówno na 
poziomie globalnym, jak i lokalnym. Opierając się na 
fabularnych wątkach: ekologicznego kryzysu i rodzinnych 
konfliktów, omówimy możliwe strategie funkcjonowania wobec 
takich sytuacji. Czym dla nas jest świadome i rozważne 
korzystanie z dóbr przyrody? Jaka powinna być reakcja 
młodych pokoleń na zmiany ekologiczne? Gdzie leży granica 
pomiędzy zmianą a całkowitą stratą, czy nawet katastrofą? 

• dostrzeganie związku języka z obrazem świata 

• rozpoznawanie aluzji literackich i symboli kulturowych 

• umożliwienie rozumienia znaczenia racjonalnego 
gospodarowania zasobami przyrody, reagowania na zmiany 
zachodzące w środowisku oraz ochrony różnorodności 
biologicznej jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju



opis warsztatów

podstawa programowa

33 powieści, które każdy powinien znać

• poznanie wybranych utworów z literatury polskiej                   
i światowej oraz umiejętności mówienia o nich                         
z wykorzystaniem potrzebnej terminologii 

• kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów 
literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: 
dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym 

• kształcenie umiejętności czytania, analizowania                       
i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury,          
a także ich wzajemnej korespondencji 

Wspólnie stworzymy przestrzeń do refleksji nad literaturą 
znaną i bliską uczestnikom warsztatu. W sposób 
performatywny zagłębimy się w świat lektur, które „każdy 
powinien znać”. Nawiążemy też w swojej pracy do tytułów 
pojawiających się w spektaklu – między innymi: „Buszującego 
w zbożu” czy „Nieznośnej lekkości bytu”. 



Życie jest piękne

opis warsztatów

podstawa programowa
• dostrzeżenie związku języka z obrazem świata 

• rozpoznawanie aluzji literackich i symboli kulturowych 

• analizowanie na przykładach zjawisk kulturowych cechy 
kultury masowej 

• kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów         
oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także 
krytycznego

Autorski spektakl młodego reżysera Michała Wanio 
podejmuje problem szukania własnej tożsamości w świecie, 
gdzie „wyrażanie siebie” wydaję się naczelnym 
obowiązkiem. W jaki sposób możemy lub chcemy 
prezentować się w przestrzeni publicznej zarówno tej 
cyfrowej (media społecznościowe, fora, twórczość 
internetowa), jak i tej namacalnej – dom, szkoła, praca? 
Czym ta tożsamość różni się od „prawdy” o nas? W jaki 
sposób, w jakim stopniu nasze osiągnięcia, dzieła nas 
definiują? I czy ostatecznie?



Finał projektu „Scena Debiutu” dla nauczycieli, pedagogów i instruktorów teatralnych. Fot. Maciej Jaźwiecki

 kontakt i rezerwacja grupowa  

 Katarzyna Miękus 

 k.miekus@teatrochoty.pl  
 tel. +48 537 496 529 

 dział edukacji Teatru Ochoty  

 Michał Domański 

 m.domanski@teatrochoty.pl  
 tel. +48 530 569 864 
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