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TEATR CIENI
Teatr cieni to rodzaj teatru lalkowego, który według legendy, 
powstał w III wieku p.n.e. w Chinach i to właśnie w krajach 
Dalekiego Wschodu zdobył największą popularność. Sztuka 
ta polega na tym, iż widz obserwuje na ekranie cienie rzucane 
przez rekwizyty.

Tego typu przygodę z teatrem możecie rozpocząć już dziś 
we własnym domu! Pokażemy Wam, krok po kroku, jak prosto 
i niedużym nakładem sił, stworzyć go wraz ze swymi pociechami. 
Teatr cieni jest bowiem niezwykle łatwy do wykonania, 
a jednocześnie efektowny z nutką tajemnicy. Zaintrygowani? 
Zatem zaczynamy! 

Do warsztatu będziemy potrzebować:

• duże pudełko/karton, 
• papier kolorowy (może być samoprzylepny),
• tekturka,
• białe kartki,
• nożyczki,
• nożyk (najlepiej do cięcia papieru), 
• taśma klejąca, 
• taśma dwustronna,
• ołówek,
• linijka,
• patyczki do szaszłyków, 
• latarka lub lampka.



Z przodu pudełka wytnij duży 
prostokąt. 1

2 Następnie wytnij dwa mniejsze 
otwory z obu boków kartonu. 
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Z tyłu pudełka wytnij otwór 
na latarkę lub lampkę. 
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Baza na naszą teatralną scenę 
jest już gotowa! 
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Z kolorowego papieru wytnij kurtynę 
i przyklej ją na przód pudełka. 5



Z białej kartki wytnij odpowiedni kawałek 
i podklej go za ekran taśmą dwustronną. 6
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Na tekturce narysuj bohaterów swojego teatrzyku. Możesz zrobić to sam, 
jak mylub posłużyć się gotowymi szablonami z internetu. Następnie wytnij 
pacynki i przyklej je do patyczków taśmą klejącą. 8

7 Ozdób scenę wedle własnego 
uznania. 
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Wszystko gotowe. 
Czas na zabawę! 9

10
Za sceną ustaw lampkę lub latarkę, zaproś gości 
i niechaj przedstawienie trwa. 
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Teatr cieni to pomysł nie tylko na jesienne i zimowe wieczory, 
ale także na wiosnę i lato. Słońce może zastąpić lampkę i dać 
życie postaciom także na dworze. To twórcza i kreatywna 
zabawa, w której nie musicie ograniczać się do odgrywania 
scenariuszy ze znanych bajek, ale też wymyślać i tworzyć 
własne historie. Tu nie ma miejsca na nudę! Ogranicza Was 
jedynie Wasza wyobraźnia.  


