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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)  

to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 

umożliwiający dofinansowanie projektów 

przygotowanych i realizowanych przez 

przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. 

Warszawę.  



warsztaty teatralno -muzyczno-plastyczne 

 

 

 

 

„Dziecko hospitalizowane  

w kontakcie ze sztuką” 

 



Cele projektu 

• Uatrakcyjnienie oferty pozalekcyjnych 

zajęć wychowawczych 

• Pozytywne oddziaływanie na psychikę 

dziecka hospitalizowanego  

• Rozwijanie zainteresowań 

artystycznych 

 



Organizacja projektu 

• Wykorzystanie otrzymanych dotacji (4500 zł) na zakup 

scenki teatralnej według projektu nauczycieli, materiałów 

do zajęć plastycznych i wykonania dekoracji, 

wynagrodzeń dla prowadzących, nagród dla dzieci 

• Napisanie 10 scenariuszy zajęć składających się z trzech 

części: teatrzyku lalkowego, zabaw muzyczno – 

ruchowych, warsztatów plastycznch 

• Zaplanowanie terminów zajęć (od maja do października 

2011) 

• Przekazanie starej scenki do Filii Szkoły w WIM 

 

 



Trochę wspomnień….. 













 

 

 

 

Przebieg projektu 



Warsztaty nr 1 

„Dla Ciebie, Mamo” 

 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „O wilku i siedmiu 
koźlątkach, czyli dlaczego nie należy otwierać drzwi 
nieznajomym” z wykorzystaniem podkładu bajki 
muzycznej ze zbioru „Baśnie dla Misia  i Margolci”  

• Zabawy muzyczne  - śpiewanie piosenek o mamie, 
pląsy, granie na instrumentach perkusyjnych (bębenki, 
dzwoneczki – opaski na ręce)  z wykorzystaniem płyty 
„Arka Noego”  

• Warsztaty plastyczne – wykonanie serduszek z papieru 
metodą origami jako upominków dla mam 



 
 

 

 



Warsztaty nr 2 

„My, dzieci, mamy swoje prawa” 
 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Jaś i Małgosia” 

z wykorzystaniem podkładu bajki muzycznej ze 

zbioru „Baśnie dla Misia i Margolci” 

• Zabawy muzyczne: pląsy przy piosenkach 

„Dżungla”, „Statki z bananami”, „Boogie woogie”  

• Warsztaty plastyczne – „Magiczna zabawka”  - 

wykonanie zabawki z wykorzystaniem złudzenia 

optycznego 





Warsztaty nr 3 

„Warszawa stolica Polski” 

 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Wars i 

Sawa” z wykorzystaniem podkładu bajki 

muzycznej z cyklu „Bajki – Grajki”  

• Zabawy muzyczne: akompaniowanie do 

piosenek na instrumentach perkusyjnych: 

„Wiślana Syrenka”, „Na warszawskim moście” 

• Warsztaty plastyczne – „Syrenka na Starym 

Mieście”  - praca zespołowa 





Warsztaty nr 4 

„Żabi król, czyli o dotrzymywaniu obietnic” 

 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Żabi król, 
czyli o dotrzymywaniu obietnic” z 
wykorzystaniem podkładu bajki muzycznej ze 
zbioru „Baśnie dla Misia i Margolci” 

• Zabawy muzyczne  - pląs przy piosence 
„Poszła żabka spacerować”, akompaniowanie 
na instrumentach perkusyjnych do utworu 
„Żabia muzyka” 

• Warsztaty plastyczne – origami z kół (postać 
żaby) 
 





Warsztaty nr 5 

„Brzydkie kaczątko, czyli o tolerancji” 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Brzydkie 

kaczątko” z wykorzystaniem podkładu bajki 

muzycznej z cyklu „Bajki – Grajki” na 

podstawie baśni H.Ch. Andersena  

• Zabawy muzyczne: pląs „Taniec kaczek”, 

piosenka „Stary Donald farmę miał” 

• Warsztaty plastyczne – „Łabędź tolerancji  

    i przyjaźni ”  - praca zespołowa 

 





Warsztaty nr 6 

„Zabawa w podróż, czyli o potędze wyobraźni” 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Zabawa w 

podróż” z wykorzystaniem podkładu bajki 

muzycznej z cyklu „Bajki–Grajki” na podstawie 

utworu Jana Brzechwy 

• Zabawy muzyczne: akompaniowanie na 

instrumentach perkusyjnych do utworu „Podróż 

koleją”, zabawa w pociąg z wykorzystaniem 

piosenki „Jedzie pociąg z daleka” 

• Warsztaty plastyczne – „Kleks wyobraźni”  







Warsztaty nr 7 

„Kopciuszek” 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe 

„Kopciuszek” z wykorzystaniem podkładu 

bajki muzycznej ze zbioru „Baśnie dla Misia i 

Margolci” 

• Zabawy muzyczne: zabawa przy piosence z 

przedstawienia „Moje żabki” 

• Warsztaty plastyczne – „Suknia dla 

Kopciuszka”  z elementami techniki origami 

 





Warsztaty nr 8 

„Czerwony Kapturek”,  

czyli o spotkaniu z nieznajomym 

• Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „Kopciuszek” z 
wykorzystaniem podkładu bajki muzycznej z cyklu 
„Bajki – Grajki” na podstawie utworu Jana Brzechwy 

• Zabawy muzyczne: zabawa przy piosence 
„Kolorowe liście” z akompaniamentem gitary. 
Podczas śpiewu (nauczyciele, rodzice) dzieci grały na 
instrumentach i wykonały pląs z chustą KLANZY 

• Warsztaty plastyczne – „Czerwony Kapturek” – 
technika origami z kół 

 







 

Warsztaty nr 9 

„Urodziny Kubusia Puchatka”  

 
Warsztaty odbyły się w Filii Szkoły,  

w świetlicy oddziału pediatrycznego 

WIM. Wizytę dzieciom złożył Kubuś 

Puchatek (nauczyciel historii przebrany 

w piękny, wypożyczony na tę okazję 

strój). Zaprosił do zabawy z okazji 

swoich urodzin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teatrzyk  - przedstawienie lalkowe „O wilku 

i siedmiu koźlątkach czyli dlaczego nie należy 

otwierać drzwi nieznajomym”  

z wykorzystaniem podkładu bajki muzycznej 

ze zbioru „Baśnie dla Misia  i Margolci” 

Zabawy muzyczne  - pląsy  przy piosenkach 

o Kubusiu Puchatku z wykorzystaniem 

balonów i chusty animacyjnej KLANZY. W 

zabawie uczestniczył Kubuś Puchatek 

Warsztaty plastyczne – kolorowanie postaci 

Kubusia farbami akwarelowymi jako prezentu 

urodzinowego dla Puchatka 

 





Warsztaty nr 10 

„Jaś i Małgosia” 

• Teatrzyk- przedstawienie lalkowe  

   „Jaś i Małgosia” z wykorzystaniem podkładu    

     bajki muzycznej ze zbioru „Baśnie dla Misia         

     i Margolci” 

• Zabawy muzyczne: pląsy przy piosenkach 
„Dżungla”, „Statki z bananami”, „Boogie 
woogie”  

• Warsztaty plastyczne – „Magiczna zabawka”  - 
wykonanie zabawki z wykorzystaniem złudzenia 
optycznego 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewaluacja 

 

  



 
 

ankieta ewaluacyjna dla dzieci 



Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla dzieci 

• Analiza ankiet ewaluacyjnych dla dzieci(106) 
wykazała, że wszyscy ankietowani ocenili 
atmosferę na zajęciach jako miłą lub bardzo miłą 
a swój nastrój jako bardzo wesoły 

• Najbardziej podobały się dzieciom kolejno: 
zajęcia plastyczne (60), teatrzyk (45) i muzyczne 
(24) 

• Różnica  w łącznej liczbie głosów w stosunku do 
liczby ankiet wynika z faktu, że nie wszystkie 
dzieci zaznaczyły tylko jedną odpowiedź 



 
 



Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla rodziców 

 Analiza ankiet ewaluacyjnych dla opiekunów 

wykazała, że zajęcia były interesujące, 

dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, 

wpłynęły na poprawę nastroju małych 

pacjentów. Wszyscy ankietowani widzieli 

potrzebę prowadzenia tego typu zajęć w szpitalu.  



Wybrane opinie rodziców 

• „Kadra realizująca zajęcia wykazała się profesjonalizmem i fachowym podejściem do 
potrzeb dzieci. Było rewelacyjnie! Dziękujemy!” 

• „Jak najwięcej tego typu zajęć” 

• „Wydłużenie czasu zajęć plastycznych” 

• „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.” 

• „Bardzo dużo oddania dla dzieci ze strony pedagogów, dziękuję, więcej takich osób”. 

• „Powinno trwać dłużej” 

• „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.” 

• „Zajęcia z mniejszą grupą dzieci i z mniejszym rozrzutem wiekowym. Przedstawienie 
super!” 

 




