
GMINNY KONKURS TEATRZYKÓW „KAMISHIBAI”
pt. „Opowieści i legendy mojego regionu”

Kamishibai  (kami  –  papier,  -shibai  –  teatr) oznacza  teatr  obrazkowy  lub  inaczej  teatr
ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca
kartonowe  plansze  z  obrazkami  i  tekstem  (37x27  cm)  oraz  drewnianą  lub  kartonową
skrzynkę – na wzór  parawanu z  teatrzyków marionetkowych,  w której  przedstawiane są
kolejne fragmenty historii, bajki, czy opowiadania.
Konkurs jest organizowany i dofinansowany w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie –
Północ – „Opowieści i legendy mojego regionu”. 

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: 
o Grupa nieformalna „Wspieramy młodych”.
o Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze.
o Fundacja Edukacji i Kreatywnego Rozwoju FUN EDU z Zabierzowa.
o Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach.

CELE KONKURSU:
Głównym  celem  projektu  jest  pobudzenie  zainteresowania  dzieci  literaturą,  rozwój  ich
wyobraźni  i  kreatywności  poprzez  wykorzystanie  japońskiego  teatru  kamishibai  oraz
nauczenie współpracy, tolerancji i poszanowania odmienności. 

Cele szczegółowe:
o zainspirowanie dzieci i młodzieży alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego;
o zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą papierowych teatrzyków kamishibai;
o umożliwienie młodym ludziom pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
o integracja  środowiska  lokalnego  zarówno  dzieci,  młodzieży,  jak  i  osób  dorosłych

przy wspólnych zajęciach;  
o popularyzacja literatury;
o poszerzanie znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych       
z Gminy Krzeszowice i Gminy Zabierzów, którzy będą oceniani w trzech kategoriach:

a) Oddział Przedszkolny – 5 – 6-latki.
b) Szkoła Podstawowa – klasy I – III.
c) Szkoła Podstawowa – klasy IV – VIII.



WYMOGI FORMALNE KONKURSU:

1. Zadaniem  uczestników  konkursu  jest  przygotowanie  zestawu  6  –  8  plansz  z
ilustracjami  do  wybranej  przez  siebie  opowieści  albo  legendy dotyczącej  regionu,
ewentualnie  swojego  miejsca  zamieszkania  w  formie  japońskiego  teatrzyku
kamishibai.

2. Każda plansza z ilustracją musi posiadać na odwrocie odpowiedni fragment tekstu
opisujący obrazek.

3. Dzieci  młodsze w wieku od 6 – 9 lat – przedstawiają tekst w języku polskim. Dzieci w
wieku od 10 –  15 lat  – tekst  w języku angielskim, bądź w tym języku,  który jest
obowiązkowy w danej  szkole,  na danym etapie edukacyjnym. Dzieciom, które nie
potrafią  pisać,  w  przygotowaniu  tekstu  pomagają  rodzice,  opiekunowie  lub
nauczyciele.

4. Prace powinny być wykonane na białym papierze w formacie A3 (37x27 cm), bądź
w standardowym rozmiarze typowego teatrzyku kamishibai.
Dozwolone techniki: kredki, farby, flamastry, wyklejanki. Wszystkie postaci i ważne  
przedmioty muszą być dobrze widoczne i na kolejnych ilustracjach powinny wyglądać 
tak samo. Wszystkie elementy muszą mieć wyraźnie zaznaczone kontury. Ilustracja  
nie  powinna  zawierać  zbyt  wielu  elementów.  Prace  muszą  mieć  formę  płaską  
(dwuwymiarową). 
Prace przestrzenne nie będą podlegać ocenie. 

Instrukcja wykonania pracy konkursowej: 

o weź opowieść lub legendę, którą chcesz opowiedzieć i zilustrować, 
o podziel na części (np. opisujące kolejne wydarzenia), 
o dodaj część zawierającą tytuł i informacje o autorze opowieści i część z napisem

KONIEC, 
o czyli ilość kart: (główne od 6 do 8 + 2), 
o wykonaj ilustracje do każdej części opowieści na kartach o formacie A3 (37x27

cm), bądź w standardowym rozmiarze typowego teatrzyku kamishibai, 
o na odwrocie każdej ilustracji naklej wydrukowany tekst oraz miniaturkę obrazka, 
o wykonaj jeszcze kartę początkową i końcową.

5. Prace mogą być wykonane indywidualnie, bądź w zespole (od 2 do 5 osób). Każdy
uczestnik lub zespół może przedstawić maksymalnie jeden zestaw ilustracji.

6. Każda strona pracy powinna być ponumerowana oraz opisana na odwrocie tytułem
legendy, imionami i nazwiskami autorów ilustracji, pełną nazwą i adresem szkoły oraz
imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna wraz z jego adresem mailowym.



7. Finał konkursu odbędzie się 29 października 2019 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach. 

PROCEDURY OCENIANIA PRAC:
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez JURY powołane przez ORGANIZATORÓW 

na podstawie następujących kryteriów:

o zgodność pracy z tematyką, 
o inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 
o ogólne wrażenia estetyczne. 

2. JURY wybierze i nagrodzi po trzy teatrzyki w każdej z kategorii wiekowych (oddziały
przedszkolne, szkoły podstawowe klasy I – III oraz klasy IV – VIII).

3. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody
specjalne.

4. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie, laureaci
konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

5. Zwycięskie  prace  zostaną  wydrukowane  i  posłużą  do  stworzenia  pakietu
dydaktycznego  dla  nauczycieli.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do
nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych.

6. W przypadku wygranej uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska w
pakiecie  dydaktycznym  dla  nauczycieli,  na  stronach  internetowych  organizatorów
oraz FIO Małopolska Lokalnie – Północ – „Opowieści i legendy mojego regionu”.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Gminny Konkurs Teatrzyków „Kamishibai” – „Opowieści i legendy mojego regionu”, składa
się z następujących etapów: 

a) przekazanie  informacji  o  konkursie  mediom,  oddziałom  przedszkolnym,  szkołom
do 23 września 2019 r.;

b) przygotowanie  informacji  na  stronę  internetową  SP  w  Nawojowej  Górze,  
do 23 września 2019 r.;

c) zgłoszenie oddziału przedszkolnego, szkoły/placówki, do konkursu – załącznik nr 1, 
d) Finał  konkursu  odbędzie  się  29  października  2019  r.  w  godzinach  9:00  –  12:00

w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach. 



OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  –  w  zależności  od  ilości  uczestników,  najpóźniej
do 31 października 2019 r.

Ogłoszenie laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach oraz uroczyste wręczenie
nagród odbędzie się 29 października 2019 roku po obradach jury zaraz po zakończeniu
konkursu, bądź w zależności od ilości uczestników 8 listopada 2019 r. w Miejsko – Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach. 

Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać
najpóźniej do dnia 22. października 2019 roku

na adres szkoły – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 1, 32–065
Krzeszowice

lub pocztą elektroniczną –  spnawojowa@wp.pl 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH.

1. Prace uczestników konkursu, na ich wyraźną prośbę, zostaną zwrócone autorom.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania  prac  uczestników  konkursu  do
celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji –  we fragmentach
lub w całości – z zachowaniem praw autorskich.

3. Autorzy  zachowują  prawo  do  samodzielnej  publikacji  i  prezentacji  swoich  prac
konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej
treści: „Praca została przygotowana na Gminny Konkurs Teatrzyków „KAMISHIBAI” –
„Opowieści i legendy mojego regionu”, przeprowadzonego przez: Grupę nieformalną
„Wspieramy młodych” ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Nawojowej Górze.

4. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  są  chronione  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).



Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
w Gminnym Konkursie Teatrzyków „Kamishibai” – 

„Opowieści i legendy mojego regionu”
NAWOJOWA GÓRA 2019

Po  zaznajomieniu  się  z  regulaminem  Gminnego  Konkursu  Teatrzyków  „Kamishibai”  –
„Opowieści i legendy mojego regionu” Nawojowa Góra 2019, zgłaszam udział w konkursie:

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................

2. Imię i nazwisko opiekuna grupy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko uczestników konkursu oraz klasa, do której uczęszczają:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kategoria wiekowa uczestnika konkursu:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  w sprawach  związanych z  Konkursem
zgodnie  z  ustawą  z  dnia 29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

      …………………………………                                                                       ……….....………………………..
        miejscowość i data                                                                             podpis opiekuna grupy


