Scenariusz teatru kamishibai

na podstawie historii małżeństwa Jadwigi i Jagiełła.
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Skrypt:
Poznajmy królów:
Jadwiga
Jagiełło
Jadwiga
ślub
rodzina
polityka
Czemu Jadwiga nie chciała wyjść za Jagiełło
sauna
jak ona myślała, że on wygląda
Jak oni pracowali razem?
Jadwiga była królem
Problemy w małżeństwie
samotność Jadwigi
polowania Jadwigi
Śmierć Jadwigi.
Podział na grupy:

Grupa 1
1. Kim była Jadwiga?
2. Kim była Jagiełło?
3. Zaręczyny z Wilhelm
4. Propozycja Jadwiga
5. Złe plotki o Jagielle
6. Przyjazd Jagiełło
7. Chrzest Jagiełły
8. Różnice między Jadwigą i Jagiełło
9. Obowiązki
10. Problemy w związku
11. Dziecko i śmierć Jadwigi
12. Nowa żona
13. Kanonizacja Jadwigi
 skąd pochodziła?
 Jadwiga królem Polski
 zaręczyny z Wilhelmem

Grupa 2
1. Kim jest Jadwiga?
 skąd pochodziła?
 Jadwiga królem Polski
 zaręczyny z Wilhelmem
2. Kim był Jagiełło?
3. Oferta Jagiełły
 Jagiełło chce wyjść za Jadwigę
 Matka Jadwigi nie aprobuje tego małżeństwa
 Jadwiga była za młoda, aby rozumieć politykę
 Jagiełło musiał płacić karę za złamanie zaręczyn.
Grupa 3
1. Wiek
2. Domysły jak wygląda Jagiełło
3. Jadwiga prosi posłańca aby obczaił sprawdzić jak wygląda Władysław
4. Plotki o Jagielle
5. Posłańca mówi prawdę o Jagiele
6. Plotki były kłamliwe
Grupa 4
1. Różnice
2. Obowiązki
3. Różne wiara i kultura
4. Konflikt z bratem Jagiełło
5. Historia z butkiem
6. Myśli o następcy
Grupa 5
1. Różnica wiekowa
2. Różnica kulturowa
3. Polowanie
4. Religijność Jadwigi
5. Problemy z dzieckiem
6. Ciąża

Grupa 6
1. Problemy podczas porodu
2. Rodzina
3. Śmierć dziecka
4. Jadwiga w wielkim bólu
5. Śmierć Jadwigi
6. Nowe małżeństwo Jagiełło
7. Cudy Jadwigi
8. Święta Jadwigi
Opowieść
1. Jadwiga urodziła się w 1973. Była córką Króla Polski Ludwika Andegaweński i
Elżbiety Bośniaczki.
2. Jadwiga została królem Polski w wieku 11 lat po śmierci swojego ojca.
3. Jadwiga i Wilhelm zaręczyli się, gdy ona miała 4 lata.
4. Jagiełło był wielkim księciem litewskim. Urodził się w 1352 albo 1362 roku.
5. Jagiełło chciał ożenić się z Jadwigą.
6. Niestety Jadwigi matka nie chciała, żeby doszło do ślubu.
7. Jadwiga była za młoda, aby rozumieć politykę i rządzić krajem.
8. Jagiełło zerwał zaręczyny Jadwigi i Wilhelma. Musiał zapłacić 200 000 złotych
monet.
9. Jak Polska uważała, że wygląda Litwa
10. A jak naprawdę Litwa była
11. Jak Jagiełło przyjechał do Polski
12. Koronacja w kościele.
13. Co miłość robi z mężczyzną?
14. Jagiełło życie przed i po poznaniu Jadwigi.
15. Polacy nie wiedzą, co oczekiwać od Litwy. Litwini byli widziani silnymi bojownicy i
walecznym narodem. W rzeczywistości byli bardzo łatwi we współpracy.
16. Jagiełło przyjechał całą drogę z Litwy poznać swoją przyszłą żonę w Krakowie.
17. Przed poznanie Jadwigi - Jagiełło był smutnym człowiekiem.
18. Między Jadwigą i Jagiełło było dużo różnic. Jadwiga była mądrą i dobroduszną,
Jagiełło był raczej strategiem. Między nimi było 11 lat różnicy.
19. Kiedy Jadwiga zajmowała się administrowaniem kraju w zamku, Jagiełło spędzał
czas podróżując po kraju.
20. Jagiełło większość czasu siedział na toalecie, skąd podejmował często ważne
decyzje.
21. Jadwiga była bardzo religijna i spędzała wiele czasu na modlitwy.
22. Mieli duży konflikt z bratem Władysława - Witoldem. Jagiełło uważał, że Witold nie
musi płacić podatki, ale Jadwiga uważała odmiennie.

23. Jadwiga była szczodra i chętnie pomagała biednym poddanym. Pewnego razu
ofiarowała swój but małej dziewczynce.
24. Głównym celem królewskiego małżeństwa było urodzenie przyszłego króla. Był to
także jeden z największych ich problemów.
25. Jadwiga mieli wiele problemów w małżeństwie, pochodzili oni z różnych kultur,
między nimi była duża różnica wieku - 11 lat.
26. Pochodzili oni z dwóch różnych krajów, Litwa była krajem pogańskim w dużej mierze.
Mieli oni zupełnie różne podejście do życia i Polski.
27. Przez swój konflikt dość często się unikali, rzadko spędzali ze sobą czas. Jagiełło
często wyjeżdżał na polowania, co sprawiało, że Jadwiga samotnie ze swoim
dworem trzymała się.
28. Ona spędzając samotnie czas w zamku królewskim na Wawelu często się modliła.
On za to lubił spędzać czas na polowaniach. W ciągu jednego roku widzieli się tylko
47 dni.
29. Często dochodziło między nimi do konfliktów, między innymi o brak dziecka.
30. Po blisko 12 latach małżeństwa Jadwiga oczekiwała swoje pierwsze dziecko.
31. Jadwiga była wysoką chudą kobietą (miała 180 cm wzrostu). W trakcie porodu
doszło do komplikacji, miała ona za wąskie biodra, co utrudniło wyjście dziecka.
Narodziny potomka były bardzo bolesne.
32. Po narodzinach córki Elżbiety Bonifacji pojawił się promyk nadziei na szczęście w
rodzinie.
33. Niestety miesiąc po narodzinach księżniczka zmarła. Jadwiga wciąż była bardzo
zmęczona i chora po porodzie.
34. Śmierć córki osłabiła Jadwigę jeszcze bardziej. Wiedziała, że także ona za niedługo
odejdzie, więc poprosiła Jagiełło o ostatnią rozmowę. Powiedziała mu, co powinien
teraz zrobić, aby utrzymać kraj i koronę. Musi się ponownie ożenić i spłodzić
przyszłego króla.
35. Jadwiga kazała mu ożenić się z jego kuzynką, która także pochodziła z dynastii
Piastów.
36. Jagiełło posłuchał Jadwigę i wziął ślub z Anną Cylejską. Ona urodziła mu córkę.
Władysław miał jeszcze dwie żony, dopiero ostatnia przyniosła na świat przyszłego
króla, a nawet dwóch.
37. Jadwiga przez swoje życie dokonała wiele cudów. Ludzie mówili, że dzięki swojej
pobożności mogła rozmawiać z Bogiem. Uważano, że powinna zostać świętą.
38. Po wielu latach Jadwiga została kanonizowana, a w 1997 roku została świętą.

