
Biblioteka szkolna zaprasza Was  

do Teatrzyku Kamishibai

KAMISHIBAI – magiczny drewniany teatrzyk 

KAMI to papier, SHIBAI to teatr  –  KAMISHIBAI to Papierowy Teatr 

Kamishibai  (Papierowy Teatr) to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. 

Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca  

się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową 

skrzynkę (butai) – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane 

są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania. 

Kamishibai – lekka drewniana scena z opowieścią na papierze w środku -  może być 

używany z powodzeniem w domu, w bibliotece, księgarni, szkole, przedszkolu czy dziecięcych 

oddziałach szpitalnych. 

Teatrzyk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten 

sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Kamishibai  

to narzędzie kreatywnego działania, aktywizująca metoda pracy z uczniem. 

 Bajki kamishibai – wydane są w formie kart narracyjnych, ale każdy może sam wykonać 

swoje karty ilustracyjne, stworzyć własną książkę, czyli: wymyślić historię lub wykorzystać 

tekst literacki lub poetycki, przedstawić opowieść w sposób graficzny (narysować, namalować, 

wykleić), zaprezentować swoją opowieść przed publicznością. 

Bajki kamishibai można wykonać samodzielnie, mogą wykonać je dzieci wspólnie z rodzicami. 
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Parawan Kamishibai, stanowiąc scenę przedstawień teatralnych, przyciąga wzrok 

słuchaczy, pozwalając uczestnikom odciąć się od otaczającej rzeczywistości i skupić się 

na spektaklu. 

 

 



Bajki kamishibai wydane są w formie kart ilustracyjnych, na których 

przedstawiona jest opowieść. Każda ilustracja odpowiada kolejnemu fragmentowi 

opowiadania. 

Karty kamishibai wydane są dwustronnie – na przedniej stronie widnieje ilustracja, a na 

tylnej stronie tekst i niewielki podgląd  ilustracji, którą widzi publiczność. 

Każda książka posiada stronę tytułową, która zawiera z tyłu tekst do pierwszej karty 

opowieści – w ten sposób możliwe jest czytanie książki kamishibai za pomocą parawanu 

kamishibai. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z kamishibai:

Czym jest kamishibai?

https://www.youtube.com/watch?v=BxTBx4m01Ik 

 

Jak zrobić teatrzyk kamisibai?  

https://www.youtube.com/watch?v=iGPApYNABtc 

 

Baśń „Brzydkie kaczątko” w wersji kamisibai 

https://www.youtube.com/watch?v=uKnLH_ijGqo 
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