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Witajcie! 
Jestem Małym Widzem, 
siedzącym na wysokim 
krześle przed Olsztyńskim 
Teatrem Lalek. 
Obserwuję widzów, 
którzy odwiedzają nas na 
spektaklach, warsztatach 
i innych wydarzeniach OTL. 
Bardzo się cieszę, że 
jesteście! 
Chciałbym zapoznać Was 
z mini słowniczkiem teatru. 
Z pewnością znajdziecie tu 
wyrazy, które już znacie, 
ale może nie zawsze 
rozumiecie. Ten zbiór 
możecie rozbudować. 
Życzę Wam udanej zabawy! 
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SCENA – tu dzieje się historia, którą 
przedstawiają AKTORZY. W Olsztyńskim Teatrze 
Lalek znajdują się 2 sceny – kameralna i duża.

WIDOWNIA –  to publiczność, czyli osoby, które 
przyszły na spektakl, ale mówimy również tak 
na miejsce, z którego widzowie go oglądają.

DZWONKI – dają sygnał do rozpoczęcia 
spektaklu. Pierwszy i drugi – wołają publiczność, 
trzeci – to znak by rozpocząć widowisko!

KURTYNA – teatralna zasłona, która ukrywa scenę. 
Nie zawsze się jej używa, czasami od razu wchodzimy 
w jakąś historię i widzimy AKTORÓW w SCENOGRAFII.

KULISY – miejsce schowane za sceną, 
tam AKTORZY przygotowują się lub 
chowają elementy SCENOGRAFII.

FOYER – to duży, teatralny korytarz.  
W Olsztyńskim Teatrze Lalek zobaczycie 
tam wystawy i zdjęcia aktorów.

AKT – czyli cześć spektaklu lub dramatu. 
Możemy nazwać go kuzynem rozdziału książki 
lub odcinka serialu. Akty rozdziela ANTRAKT, 
czyli przerwa w spektaklu.

AKT 1 TEATR – to miejsce, ale także wydarzenie. 
Pracuje tu ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY, 

odbywają się SPEKTAKLE, które oglądają 
WIDZOWIE. 

Teatrem opowiadamy – 
czasem jest śmiesznie, zdarza się wzruszająco. 

Każdy widz inaczej odbiera SPEKTAKL. 
Tutaj GRAJĄ aktorzy, udając POSTACI, 

wymyślają je pod okiem REŻYSERA. 

TEATRY są różne – 
duże, małe, muzyczne, ruchowe, 

lalkowe i dramatyczne. 

Tu wszystko jest możliwe!



AKT 2 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI – pracują 
w nim osoby, które rezerwują miejsca, 
wiedzą jaki spektakl komu zaproponować.

KASA – w niej kupuje się 
bilety na spektakle, 
programy i gadżety.

PROGRAM DO SPEKTAKLU – opowiada o tym, kto 
i jak pracował nad spektaklem, czasami przybiera 
różne formy – np. gry lub broszury edukacyjnej. 

MAGAZYN DEKORACJI – w nim przechowywane 
są elementy scenografii i kostiumy ze sztuk. 

CO MOgę WZiąć 
pO spekTakLu?

rozwinięcie 
  swojej 
 wyobraźni

    zaskoczenie
  podekscytowanie
wrażliwość

       Nasze emocje 
  zależne są od zakończenia 
     i tematu spektaklu. 

     Wychodząc z Teatru zastanawiamy się      
jaki wpływ na nasze życie miała ta sztuka.     
  Spektakl może dać nam motywację 
      do zmiany swojego życia 
                 na lepsze.

  wnioski
przemyślenia
 argumenty dla      
     lepszego              życia

przykład
wiedzę

uśmiech na twarzy

ulotkę
jedzenie/picie/ 

zainteresowanie

 morał
 zachwyt niedosyt

zabawę mądrości
 naukę treść autograf



CO MOgę dać 
W CZasie spekTakLu?

   ciszę 
skupienie

wychowanie

kulturę
szacunek

powagę

  kwiaty

emocje
podziw

 refleksje
   uwagę
     spokój

inspirację dla aktora
oklaski/wiwaty

zainteresowanie
uznanie

pieniądze

AKT 3 

ZESPÓŁ AKTORSKI – to oni 
wcielają się w bohaterów na scenie.

REŻYSER – układa cały spektakl, podczas pracy 
współpracuje z ZESPOŁEM TWÓRCÓW.

SCENOGRAF – wymyśla świat, w którym 
występują bohaterowie spektaklu. Tymi 
elementami są: kostiumy, rekwizyty i dekoracje.

KOMPOZYTOR – wymyśla muzykę 
w świecie spektaklu.

PRACOWNIA PLASTYCZNA – w niej powstaje 
scenografia, lalki, kostiumy – cały świat na scenie, 
który zaprojektował scenograf.

CHOREOGRAF - układa ruch postaci na scenie.

INSPICJENT – pilnuje, by świat, który 
wymyśli zespół twórców zawsze powtarzał 
się w tej formie, jaką miał na premierze.

MONTAŻYSTA – układa scenografię, 
pomaga aktorom na scenie.

AKUSTYK – nagłaśnia przedstawienie.

OŚWIETLENIOWIEC – oświetla świat sceny i aktorów.



AKT 4 

SPEKTAKL – opowieść, którą uszykował 
zespół twórców i aktorzy. Inaczej mówimy: 
widowisko, przedstawienie.

DRAMAT – z greckiego δρãμα – dráma, czyli 
działanie, akcja. To rodzaj sztuki. Dramat to także 
typ teatru, w którym występują tylko aktorzy 
w żywym planie.

OPERA – to typ teatru, sztuka, która łączy słowa, 
muzykę, plastykę, ruch oraz grę aktorów.

MUSICAL - to typ teatru, który łączy muzykę, 
piosenki, dialogi mówione i taniec.

TEATR TAŃCA – teatr, który opowiada 
ruchem, tańcem, a nie słowami.

TEATR FORMY – przedstawia nam historię 
przy pomocy przedmiotów, form plastycznych 
lub lalek.

CZYTANIE PERFORMATYWNE – to taki szkic 
reżysera. Podczas czytania aktorzy działają na 
scenie, ale bez pokazania gotowego spektaklu.

Z kiM ChCiałByM 
pOrOZMaWiać 
O spekTakLu?

z mamą, siostrą
z przyjacielem

z reżyserem z rodzicami  z kolegami
z klasą 

z bliskimi

dziewczyną/chłopakiem       z aktorami, 

w danej sztuce 
   którzy występowali 

        (aby wiedzieć, jakie 
     emocje towarzyszyły im 
         podczas spektaklu)

  ze scenografem 
(żeby wiedzieć 

ile czasu włożyli 
   w przygotowania)

z nauczycielem 
lub opiekunem

ze znajomymi

  ze wszystkimi 
         twórcami

z publicznością   
   widownią



AKT 5

SCENOGRAFIA – czyli dekoracja, która otacza 
aktorów. Są to również REKWIZYTY – czyli 
przedmioty znajdujące się na scenie, używane 
przez aktorów. Aktorzy grają w KOSTIUMACH.

LALKA – jest materialną postacią, 
bohaterem opowieści. Może mieć formę 
typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, 
pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-
zwykłym przedmiotem. Gra nią aktor 
lalkarz, zwany animatorem. 

MASKA - zakrywa twarz lub tylko jej części, 
najczęściej ma otwory na oczy i usta. 
Maski, tak jak kostiumy, są różne np. wesołe, 
smutne, ludzkie lub zwierzęce, a nawet baśniowe…

    Jak pOWinna WygLadać        
 dOBra rOZMOWa O sZTuCe?

pełna szacunku

grzecznościowezachować zwroty 

          skąd 
wziął się pomysł na 

przygotowanie sztuki? 

ile czasu trwały przygotowania?

jak często odbywały się próby?

wyniesione wnioski

ocena spektaklu

poważna
przemyślana

o tytule

ciekawa

o aktorach
z opinią

wyrażać 
  swoje 
    emocje

pełna refleksji
naturalna

wyrafinowana

o nastroju/klimacie

pochwalającadobre relacje       o aktorach

prawdziwa

        kulturalna 
szczera (lecz taka, 

  by nie urazić twórców      
      danego dzieła)



AKT 6

PREMIERA – to pierwszy pokaz spektaklu

PRAPREMIERA – pierwsze wystawienie 
danego tekstu na scenie.

PRÓBA GENERALNA – ostatnia z prób 
przed premierą

REPERTUAR – czyli teatralna rozpiska, 
co w teatrze można obejrzeć – w sezonie 
lub w miesiącu

SEZON – czas pracy teatru – najczęściej trwa 
tak, jak rok szkolny, od września do czerwca.

Do zobaczenia 
w Olsztyńskim Teatrze Lalek!



nad kodeksem Teatromana 
pracowała wyjątkowa ekipa!
Jego zawartość opracowały 
dzieciaki dla innych dzieci, 
byli to uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w dywitach klasy: 5c, 5a, 
6a, 6c i 2b. 
Zachęcamy Was, by dalej 
go budować, dorysowywać 
i uczyć się przyjaźni 
z teatrem ☺

dziękujemy też dobrym 
wróżkom: asi Walczyk 
i agnieszce poniewozik, 
które stoją na straży 
dobrego i fajnego teatru 
dla dzieci i młodzieży!
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Patronat honorowy 
prezydent Olsztyna piotr grzymowicz

Olsztyński Teatr Lalek 
jest samorządową
instytucją kultury 
Miasta Olsztyna 
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