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Co dwie głowy, to nie jedna, to fascynu-
jące spotkanie z dziećmi, które zaczyna 
się dużo wcześniej niż się może wyda-
wać. Tematem przewodnim jest 
GŁOWA. Głowa to centrum człowieka, 
może być za duża, bywa niemądra. Od 
Głowy wszystko się zaczyna.

Co w niej jest? Kto jest głową państwa, 
a kto może być oczkiem w głowie? Co 
zrobić, gdy mamę boli głowa? Na te 
pytania każdy znajdzie swoją odpo-
wiedź. Poruszymy szare komórki tak, 
aby nikt nie miał wątpliwości, że je ma.

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję 
spektaklu prezentowanego w szkołach 
i przedszkolach wynika z potrzeby 
podniesienia jakości artystycznej przed-
stawień pokazywanych w placówkach 
oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej 
strony wspieranie szkoły poprzez kształ-

tea�.a.mielcarek@gmail.com

towanie bogatej i różnorodnej oferty 
spektakli przygotowanych z myślą o wieku 
i potrzebach uczniów oraz specyficznych 
szkolnych warunkach, z drugiej zaś – 
wspieranie mobilności teatrów i otwie-
ranie ich na wyzwania bezpośredniego 
kontaktu z widzem poza murami ich 
instytucji. Patronem konkursu jest Jan 
Dorman – wybitny twórca polskiego 
teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrek-
tor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. 

Konkurs organizowany jest przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
ze środków  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie:
www.dorman.e-teatr.pl

Spektakl jest realizowany przez Lokalną 
Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór



tajemniczy obiekt
Drewniane koło / 
Nowy element p�edszkola /
Rekwizyt w �ektaklu 

Zależy nam, aby P�ed�kolaki nie uzyskały 
żadnej informacji na temat

Tajemin�ego Obiektu

Przywiezienie
TAJEMNICZEGO    OBIEKTU

do przedszkola

spektakl

Po 4 dniach obcowania P�edszkolaka 
z T.O., pracownik p�edszkola chowa 
T .O .  w miejscu niedo�ępnym 

P�edszkolakowi. 

Na �as dwóch dni

Dzień p�ed odbyciem się �ektaklu, 
pracownik p�edszkola u�awia 
ponownie T.O., w tym samym miejscu 
w którym �ał  na po�ątku. 
Równo�eśnie usuwa ilu�racje T.O.  
z tegoż miejsca.

W miejscu, w którym �ał obiekt  należy  
p�ykleić  ilu�racje T.O. 
Na *ścianie, podłodze, podwieszone.

Te same ilu�racje w rożnych rozmiarach, 
powinny się znaleźć  w innych miejscach,  
do�ępnych P�edszkolakom.
W *sali, w toalecie, na koryta�u.

*w zależności od warunków.

Po konsultacji z władzami 
przedszkola ustawi je w miejscu 
dostępnym dla każdego przedsz-
kolaka. 
(hol/przejście do jadalni / toalety).

Pragniemy, aby P�edszkolak 
miał swobodny do�ęp do T.O.,  
który umożliwi mu �wo�enie 
własnej interpretacji pop�ez:

Obserwację
Zabawę
Dotyk

zał
oże

nia

Spektakl ma być pewnego rodzaju 
niespodzianką. Pr�imy jedynie poinformować 

P�ed�kolaki o p�yjeździe gości.
Ważna jest dla nas spontani�na reakcja.

Akto�y w �asie spektaklu pokażą 
P�ed�kolakom ilustrację

Tajemni�ego Obiektu,
co ma na celu uaktywnić dzieci,
wsk�ując aktorom gdzie owy 

Obiekt się znajduje.

Spektakl interaktywny

Dziecięce działania są ważne
- nie hamujmy ich reakcji

Spektakl płynnie p�echodzi 
w warsztatową �ęść, którą 
traktujemy jako kontynuację 
p�ed�awienia.

Dzielimy p�e��eń 
na scenę i widownię

Akto�y zaproszą dzieci do 
w�ółu�e�nictwa

Czas trwania:
 35min �ektakl
 25min warsztaty 


