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Niezwykłe to miejsce: kulisy, kurtyna... 

Trzy dzwonki - za chwilę spektakl się zaczyna. 

Już cisza zapada, reflektor mrok tnie, 

Bo zaraz na scenie coś zacznie dziać się... 
 

Bawimy się w teatr - to świetna zabawa, 

Bo można tu kogoś innego udawać. 

Gra na nudny wieczór nie do pogardzenia!(…) 
 

Bawimy się w teatr z zapałem dziecinnym. 

To miłe przez chwilę być całkiem kimś innym...   
 

Anna Kurnicka *** 
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 

„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” (WIE) to program wspierania nowatorstwa 

edukacyjnego w szkołach, realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy, umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez placówki 

edukacyjne m. st. Warszawy. W lutym 2011 r. w ramach tego programu nasza szkoła otrzymała 

dofinansowanie projektu edukacyjnego „Dziecko hospitalizowane w kontakcie ze sztuką – 

warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne”. 

Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i  pozytywne 

oddziaływanie na psychikę dziecka hospitalizowanego poprzez udział w warsztatach artterapii. 

Projekt realizowany był od kwietnia do października 2011 r.  Składał się z 10 warsztatów dla dzieci 

w wieku 5 – 12 lat. Każde spotkanie podzielone było na trzy części i trwało około godziny. Rozpoczynało 

się przedstawieniem  kukiełkowym,  w  którym wykorzystywano  scenkę teatralną (wykonaną na 

zamówienie według projektu nauczycieli naszej szkoły).  Po obejrzeniu teatrzyku uczniowie brali udział  

w zajęciach  muzyczno-ruchowych związanych tematycznie z przedstawieniem. Trzecią część stanowiły 

warsztaty plastyczne prowadzone różnymi technikami. Ze środków otrzymanych z WIE zakupiono 

scenkę teatralną, tkaniny, kartony do wykonania dekoracji, materiały do zajęć plastycznych i muzycznych 

oraz  nagrody dla dzieci. 

 Pierwsze 8 spotkań odbyło się w sali konferencyjnej szpitala na Niekłańskiej, pozostałe 2 

w filii naszej szkoły w szpitalu na Szaserów.  

 Łącznie w warsztatach wzięło udział 234 dzieci.  

 Po każdych zajęciach przeprowadzana była ankieta ewaluacyjna wśród dzieci i ich rodziców.  

 Wszyscy ankietowani podkreślali swój wesoły nastrój i bardzo miłą atmosferę na zajęciach. 

 Dzieciom podobały się wszystkie części warsztatów – zajęcia plastyczne, teatrzyk i zajęcia 

muzyczne. 

 Rodzice i opiekunowie widzieli wielką potrzebę prowadzenia tego typu zajęć w szpitalu. Oto 

niektóre opinie rodziców: 

„Kadra realizująca zajęcia wykazała się profesjonalizmem i fachowym podejściem do potrzeb dzieci. 

Było rewelacyjnie! Dziękujemy!” 

„Jak najwięcej tego typu zajęć.” 

 „Dziecko było zadowolone, odprężone. Jest to możliwość oderwania się od problemów, bólu.” 

„Było super!” 

„Jestem pod wrażeniem dzisiejszego występu i przeprowadzonych zajęć. Obserwowałam reakcje dzieci 

i widziałam ile radości otrzymały na spotkaniu. Życzę samych sukcesów i dziękuję w imieniu innych 

mam.” 

 „Zajęcia były dla mojego synka dużą radością. Mimo osłabienia i wciąż jeszcze odczuwanego bólu po 

operacji chciał zostać do końca; później z radością opowiadał tacie o swoim udziale. To bardzo 

potrzebna forma terapii.” 

 Analiza ankiet ewaluacyjnych, obserwacje dzieci przez nauczycieli w trakcie zajęć i po zajęciach 

oraz rozmowy z rodzicami wykazały, że zarówno cel jak i planowane efekty projektu zostały 

zrealizowane. Dzieci pokonywały nieśmiałość, zapominały o chorobie. Wyraźnie poprawiał się ich 

nastrój. Z żalem wracały do oddziałów. Rodzice dziękowali nam i prosili o częstsze, nawet codzienne, 

tego typu spotkania.  

         Realizacja projektu przebiegała bardzo sprawnie i terminowo. Dzięki udziałowi w projekcie mamy 

piękną, profesjonalna scenkę teatralną. Zdobyliśmy także doświadczenie w tworzeniu przedstawień 

lalkowych oraz pewność, że są one doskonałą formą terapii dla małych pacjentów. I choć projekt został 

już zrealizowany, planujemy kolejne przedstawienia lalkowe z udziałem starszych uczniów. 
 

Opracowała: Ewa Szarowska 
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Zabawa w teatr, muzyka i plastyka,  

czyli nasz projekt edukacyjny. 
 

Pierwsze warsztaty w ramach projektu finansowanego przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy odbyły się 26 maja 2011 r. z okazji Dnia Matki. Warsztaty „Dla Ciebie, Mamo” 

rozpoczęły się życzeniami dla mam i wręczeniem im 

przygotowanych przez dzieci kwiatów. Następnie wszyscy 

obejrzeli przedstawienie lalkowe „O wilku i siedmiu 

koźlątkach”.  Po teatrzyku i krótkiej rozmowie o jego treści 

dzieci uczestniczyły w zabawach muzycznych i recytowały 

wiersze dla mam. W części plastycznej zajęć mali pacjenci 

wykonywali serduszka metodą origami. Dzieci zabrały ze 

sobą na oddziały kolorowe kartki, aby przygotować jeszcze 

więcej serduszek. Na zakończenie chętni „zwiedzali” 

zaplecze teatralne, bawili się pacynkami i kukiełkami.   
 

Drugie zajęcia 

zatytułowane „My, dzieci, mamy swoje prawa” odbyły się w 

Dzień Dziecka, czyli  1 czerwca 2011 r. Warsztaty rozpoczęły 

się życzeniami dla dzieci od dyrektora szpitala i dyrektora 

naszej szkoły. Następnie mali widzowie i ich opiekunowie 

obejrzeli przedstawienie lalkowe „Jaś i Małgosia”. Dzieci 

bardzo przeżywały przygody bohaterów, żywo reagowały na 

humorystyczne i groźne momenty akcji. Po zakończonym 

spektaklu widzowie rozmawiali o przygodach Jasia i Małgosi, 

oraz o prawach dziecka. Na zakończenie zajęć dzieci  wykonały 

„magiczną zabawkę” (zawieszone na nitce 2 obrazki, które przy 

poruszaniu sprawiały wrażenie jednego).  
 

Dnia 11 czerwca 2011 r. w ramach projektu 

edukacyjnego odbyło się trzecie spotkanie poświęcone 

stolicy Polski – Warszawie. Warsztaty rozpoczęły się 

krótką pogadanką oraz zagadkami o tematyce 

warszawskiej. Teatrzyk lalkowy „Wars i Sawa” 

zainteresował zarówno młodszych jak i starszych widzów. 

W muzycznej części zajęć dzieci akompaniowały na 

instrumentach perkusyjnych do piosenek „Wiślana 

Syrenka” i „Na warszawskim moście”. Po udanej zabawie 

mali pacjenci wykonali pracę zespołową „Syrenka na 

Starym Mieście”.   
 

Kolejne trzy zajęcia teatralno-muzyczno-plastyczne w naszej 

szkole przeprowadzono w czasie wakacji. Dnia 30 czerwca 2011 r. 

widzowie obejrzeli przedstawienie lalkowe „Żabi król, czyli 

o dotrzymywaniu obietnic”. Po spektaklu wszystkie dzieci 

uczestniczyły w zabawach muzycznych, zatańczyły pląs „Poszła żabka 

spacerować” i akompaniowały na instrumentach perkusyjnych do utworu 

„Żabia muzyka”. Na zakończanie zajęć wykonały żabkę – techniką 

płaskiego origami z kół. Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania 

i nie miały ochoty wracać do oddziałów. 
 

Dnia 5 lipca 2011 r. odbyły się warsztaty „Brzydkie kaczątko, czyli 

o tolerancji”. Uczestnicy spotkania obejrzeli teatrzyk lalkowy o Brzydkim 

Kaczątku na podstawie baśni H.Ch. Andersena. Podczas pląsu „Taniec 

kaczek” i piosenki „Stary Donald farmę miał” dzieci naśladowały odgłosy 

zwierząt i bawiły się w kręgu. Na zajęciach plastycznych wykonały pracę 

zbiorową „Łabędź tolerancji i przyjaźni” (kompozycja z odrysowanych dłoni 

naklejonych na kontur łabędzia wyciętego z papieru). 
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12 lipca 2011 r. dzieci uczestniczyły w trzecich już wakacyjnych warsztatach 

„Zabawa w podróż, czyli o potędze wyobraźni”. Na tych zajęciach gościliśmy 

panią Jolantę Markiewicz-Król – inspektora Biura Edukacji m. st. Warszawy, 

które sfinansowało nasz projekt.  Dzieci obejrzały teatrzyk lalkowy „Zabawa 

w   podróż” na podstawie bajki muzycznej z tekstem Jana Brzechwy. Tłem 

przedstawienia była prezentacja multimedialna pokazująca różne miejsca 

odwiedzane przez bohaterów. Po spektaklu odbył się pokaz pacynek i rekwizytów. 

W części muzycznej mali pacjenci akompaniowali na instrumentach perkusyjnych 

i uczestniczyli w zabawie ruchowej „Jedzie pociąg z daleka”. Na warsztatach 

plastycznych każdy uczestnik wykonał pracę „Kleks wyobraźni”. 
 

Po wakacjach 8 września 2011 r. odbyły się już siódme zajęcia teatralno-

muzyczno-plastyczne. Na początku spotkania widzowie obejrzeli teatrzyk 

lalkowy „Kopciuszek”, który bardzo podobał się dzieciom i ich opiekunom. Już 

w trakcie przedstawienia aktorzy otrzymali brawa. Widzowie wraz z postaciami z 

baśni wesoło nucili piosenki i poruszali się w rytm skocznych melodii. Po 

spektaklu dzieci nauczyły się piosenki „Moje żabki”. Na koniec zajęć mali 

pacjenci metodą origami przygotowali i ozdobili suknię dla Kopciuszka. 
 

Ostatnie warsztaty „Czerwony Kapturek”, czyli 

o spotkaniu z nieznajomym w szpitalu na Niekłańskiej odbyły 

się 21 września 2011 r. Zajęcia rozpoczął teatrzyk lalkowy 

o Czerwonym Kapturku. Widzowie w ciszy śledzili z przejęciem 

losy bohaterów. Po przestawieniu odbyła się pogadanka 

o właściwych zachowaniach w stosunku do osób nieznajomych. 

Słuchając piosenki „Kolorowe liście”, przy dźwiękach gitary 

dzieci bawiły się. Grały na instrumentach i wykonały pląs z chustą 

KLANZY. Zabawa odprężyła dzieci, wprowadziła je w radosny 

nastrój i ośmieliła do działania w grupie. Podczas zajęcia 

plastycznego każde dziecko wykonało techniką origami z kół 

postać Czerwonego Kapturka. 
 

Kolejne dwa zajęcia teatralno-muzyczno-plastyczne odbyły się 

w filii naszej szkoły na ulicy Szaserów. Dnia 12 października 2011 r. 

przeprowadzono warsztaty „Urodziny Kubusia Puchatka”. Spotkanie 

uświetnił specjalny gość – Kubuś Puchatek, który bawił się razem 

z dziećmi. Widzowie obejrzeli przedstawienie lalkowe „O wilku 

i siedmiu koźlątkach”. Po spektaklu honorowy gość zaprosił dzieci do 

wspólnej muzyczno-ruchowe zabawy. Każde dziecko przygotowało 

urodzinowy prezent dla Kubusia – jego portret. W podziękowaniu za  

piękne dary jubilat wręczył każdemu uczestnikowi spotkania kredki. Mali 

pacjenci byli bardzo zadowoleni i nie chcieli wracać do sal. 
 

Dnia 25 października 2011 r. odbyły się ostatnie warsztaty w ramach 

projektu edukacyjnego. Mali pacjenci obejrzeli przedstawienie lalkowe „Jaś 

i Małgosia”. Po spektaklu dzieci rozmawiały na temat postaci bohaterów 

i zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach z nieznajomymi. 

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych przy 

piosenkach „Dżungla”, „Statki z bananami” i  „Boogie woogie”. Odprężone 

i wesołe wykonały „magiczną zabawkę”, która sprawiła im wiele radości. 

Niektórzy przygotowali nawet kilka zabawek. 
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W gazetce wykorzystano:  
- wiersz A. Kurnickiej „Niezwykłe to miejsce…” 
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