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Na specjalne zamówienie grup zorganizowanych w godzinach porannych od poniedziałku do 
piątku dla uczniów szkół podstawowych (do IV klasy) oraz przedszkoli proponujemy edukacyjne 

zajęcia w Teatrze Gdynia Główna. Łącząc spektakl z pedagogiką teatru, wprowadzamy 
uczestników w świat sztuki przy jednoczesnym wzmacnianiu ich kompetencji społecznych. 

W najmłodszych widzach pobudzamy umiejętność pracy w grupie oraz kreatywność. 
W przypadku starszych uczniów rozwijamy krytyczne myślenie i  mobilizujemy do przejmowania 

inicjatywy. Oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku uczestników oraz nawiązuje do treści 
dydaktycznych i wychowawczych zawartych w podstawie programowej. 

EDUKACJA W TEATRZE GDYNIA GŁÓWNA 

Stacja Bajek to oferta stworzona z myślą o najmłodszych widzach w wieku od 
3 do 10 lat. Spektakle dla dzieci dedykowane grupom zorganizowanym 
wzbogacone są o specjalnie przygotowane warsztaty, które pozwolą 
najmłodszym rozwinąć umiejętności kreatywnego odbioru sztuki, 
a nauczycieli i opiekunów wesprą w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni 
i wrażliwości. W zależności od  tytułu spektaklu, uczestnicy wcielą się 
w postaci astronautów, dzielnych marynarzy, rybaków czy królewskich 
posłanników. Dużą rolę przy wykonywaniu zadań odegra praca w grupie oraz 
zaangażowanie każdego uczestnika.

STACJA BAJEK 

Propozycją dla młodzieży są spektakle opierające się na formule Teatru 
Forum. Pozwalają one uczestniczyć widzom w spektaklu na równi z aktorami, 
znajdować alternatywne rozwiązania sytuacji konfliktowych oraz zdobywać 
doświadczenie aktywnego wykazywania się własną inicjatywą. Pokazy Teatru 
Forum składają się z dwóch części. W pierwszej prezentowany jest spektakl, 
w którym główny bohater bezskutecznie próbuje rozwiązać problemy, które 
są jego udziałem, a widownia biernie przygląda się rozwojowi wypadków. 
W drugiej części akcja spektaklu przebiega ponownie, ale widownia zostaje 
zaangażowana do modyfikowania scenariusza w momencie, w którym uważa 
to za słuszne. Celem jest próba znalezienia alternatywy, aby rozwiązać 
przedstawiony problem.
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Teatr Forum



120 min.

CZAS TRWANIA
 

do 70 os.

LICZBA 
UCZESTNIKÓW

13+

REKOMENDOWANY
WIEK

czyli pierwsza przyjacielska pomoc psychologiczna 

REŻYSERIA Małgorzata Polakowska

DŻOKER Jacek Panek

CZTERYRAZYPE

Spektakl w formule Teatru Forum

OBSADA Julka Jazana, Małgorzata Polakowska, Antoni Kubicki

Ada ma 17 lat i jest w czwartej klasie liceum. W nowym roku szkolnym będzie musiała 
zmierzyć się nie tylko z egzaminem maturalnym, ale także z doświadczeniem 
depresji u bliskiej osoby. Ada działa intuicyjnie, nie zawsze wie, co zrobić, aby 
pomóc. Nikt jej nie uczył jak skutecznie i z empatią towarzyszyć osobie w kryzysie. 
Kiedy Ada poczuje że sytuacja zaczyna wymykać jej się spod kontroli, postanawia 
zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. 

SPEKTAKL: „C R P ,    ZTERY AZY E CZYLI PIERWSZA PRZYJACIELSKA
                      POMOC PSYCHOLOGICZNA”  

CzĘŚĆ PIERWSZA: Pokaz spektaklu bez przerywania, w którym główna bohaterka 
bezskutecznie próbuje rozwiązać problemy i konflikty, które są jej udziałem, 
a widownia biernie przygląda się rozwojowi wypadków. 

CZĘŚĆ DRUGA:  Interwencja jokera – osoby prowadzącej, mediatora, który jest 
pośrednikiem między widownią a aktorami. Spektakl zostaje zaprezentowany 
ponownie, ale tym razem widownia w dowolnym momencie, który uzna za słuszny, 
ma prawo modyfikować scenariusz. Dzięki czemu widz staje się aktywnym 
uczestnikiem spektaklu i ma możliwość zaproponowania własnego pomysłu 
rozwiązania konfliktu. Celem nie jest znalezienie idealnego rozwiązania, ale sam 
proces poszukiwania i wypróbowywania różnych zachowań. 

O umiejętnym wsparciu  osób doświadczających kryzysów psychicznych , a także  
o tym, jak w tym wszystkim zadbać o siebie i swoje granice porozmawiamy  
z widownią w czasie dwugodzinnej gry dramowo- teatralnej.



PROPONOWANE TERMINY PREZENTACJI:
CZTERYRAZYPE
3 kwietnia, g. 10.00
4 kwietnia, g. 10.00
12 kwietnia, g. 10.00
13 kwietnia, g. 10.00
29 maja, g. 10.00

CENA:
40ZŁ (SPEKTAKL+WARSZTAT)
wstęp dla opiekunów bezpłatny 
(1 opiekun na 15 dzieci)

KONTAKT

EDUKACJA@TEATRGDYNIAGLOWNA.PL

TEL. 
692-820-511

600-306-634
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