
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych 
„Terapeutyczne zajęcia teatralne” 

realizowanych w ramach  
szkolnego Teatru Nie – Wielkiego Ruchu 

 
Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008 

 
 

 W zajęciach uczestniczyło 40 uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z klas gimnazjalnych 
i przysposabiających do pracy.  

Przeprowadzono 40 godzin zajęć w tym 8 spotkań warsztatowych. 
  
 Działalność Teatru Nie – Wielkiego Ruchu obejmowała: 

∗ cykl 8 warsztatów teatralnych  
∗ udział w Europejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Solcu Kujawskim 
∗ udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Muzyki w CK Zamek 
∗ udział w Salonie Multimedialnym „Szymanowski na Śródce” 
∗ współorganizacja Jesiennego Pikniku Integracyjnego 

 
 

I. ZGODNOŚĆ TEMATYKI PROJEKTU Z CELAMI 
SZCZEGÓŁOWYMI KONKURSU 

 
1. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. 
     Promowanie projektów rozwijających uzdolnienia artystyczne. 

 
Teatroterapia jest to jedna z form arteterapii, która wpływa na fizyczną  i duchową sferę 

ludzkiej aktywności. Poszukiwanie odniesień do własnej osoby, przyglądanie się swoim 
uczuciom i zachowaniom wpływa na rozwój osobowości. Teatr jest miejscem do 
„przepracowania” osobistych problemów, obszarem, dzięki któremu uczestnik moŜe nauczyć 
się satysfakcjonujących sposobów reagowania i postępowania. 
Teatr stawiający w centrum aktorską kreację i poszukiwanie zagubionego lub uŜytego 
nieprawidłowo repertuaru indywidualnej ekspresji staje się obszarem działań dramatycznych, 
który skupia się na silnym poruszeniu aktora i widza. 
   

Prowadzący zajęcia teatralne stawiali sobie za główny cel rozwój osobowości 
(rozwijanie ukrytego potencjału) przez kreacje róŜnych ról czego wynikiem były 
ukształtowane przedstawienia teatralne, w których najistotniejsza rolę odgrywała ekspresja 
ciała, muzyka i rekwizyt. Ze względu na uczestników działań teatralnych 
(w większości uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną) instruktorzy 
opierali się przede wszystkim na sferze ruchowej. 
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Cel zajęć 
 
- rozwijanie ekspresji 
- wyzwalanie inwencji twórczej 
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole 
- doskonalenie umiejętności autoprezentacji 
- wzbogacanie doświadczeń 
 
Wykorzystywane metody 
 
- wizualizacja 
- improwizacja kierowana i swobodna 
- ćwiczenia oparte na pedagogice zabawy (KLANZA) 
- etiudy parateatralne 
- taniec integracyjny 
- dyskusja 
- psychorysunek 
 
Sposób realizacji zadań uzaleŜniony był od moŜliwości psychofizycznych uczniów. 
 
 

2. Promowanie idei wolontariatu. 
 
Działania teatralne wspierali w ramach wolontariatu rodzice uczniów naleŜących  do  koła 

teatralnego oraz straŜnicy miejscy (p. Jacek Skowroński, p. Iwona Szymczak), którzy 
pomagali w przygotowaniu strojów do przedstawienień, dbali o bezpieczeństwo uczniów, 
dokumentowali wydarzenia teatralne (zdjęcia, filmy). 
 Aktorzy Teatru Nie – Wielkiego Ruchu po raz pierwszy mieli moŜliwość 
praktycznego zapoznania się z załoŜeniami idei wolontariatu w formie praktycznej. Podczas 
Jesiennego Pikniku Integracyjnego w DPS sami byli wolontariuszami (szczegóły opisane pkt 
II, 5). 
 
 

 
 

II. MI ĘDZYSZKOLNY CHARAKTER ZAJ ĘĆ 
 

1. Prowadzenie warsztatów teatralnych 
 

Podczas warsztatów teatralnych uczniowie mieli moŜliwość rozwijania komunikacji 
interpersonalnej, poznawania i określania swoich emocji, świadomego operowania swoim 
ciałem, odgrywania róŜnych ról, poznania róŜnych kultur i wzbogacania indywidualnego 
warsztatu interpretacyjnego. 
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WARSZTAT  I 
 
 
Temat Tworzymy   zespół 
Liczba  osób 26 
Wykorzystane materiały i rekwizyty piłki 
Zastosowane metody i techniki taniec integracyjny 

dyskusja 
ćwiczenia interaktywne 
ćwiczenia oddechowe 
improwizacja ciałem 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 
1. Aktywizacja uczniów przez ćwiczenia rozciągające. 
 
2. Taniec integracyjny „Zemer Atik” (pochodzenie: Izrael) 
 
3. Dyskusja na temat: celu spotkań teatralnych, sporządzenie wspólnie z uczniami kodeksu – 

zawarcie kontraktu i podpisanie go przez wszystkich uczniów. 
Uczniowie  wspólnie z prowadzącymi sporządzili kodeks postępowania na zajęciach: 
1. KaŜdy z obecnych naleŜy do grupy 
2. KaŜdy ma prawo do własnych odczuć i myśli 
3. KaŜdy pracuje na miarę własnych moŜliwości 
4. Nie plotkujemy 
5. Zaistniałe problemy omawiamy tu i teraz 
6. Nie oceniamy innych 
7. „Nie” agresji 
8. MoŜliwość odmowy w wykonaniu ćwiczenia z podaniem przyczyny 
9. Punktualność 
10. Niedopuszczalna jest wysoka absencja 
 
4. Ćwiczenia zespołowe z piłką.  
a) uczestnicy siedzą w kole i podają między sobą jedną piłkę, kaŜdy moŜe tylko raz rzucić    

i odebrać 
b) następuje zamiana miejsc uczestnicy znowu podają sobie na znanej im juŜ zasadzie piłkę, 

ale muszą równieŜ wypowiedzieć imię osoby do której kierują piłkę 
c) uczestnicy rozchodzą się po całej sali: jedna osoba toczy piłkę po podłodze do wybranej 

przez siebie osoby , która gdy otrzymuje piłkę przekazuje ją następnej osobie. Po sali 
porusza się tylko ta osoba, która ma piłkę. 

 
5. Ćwiczenie „kontakt”. 
a) wszyscy uczestnicy chodzą po sali w rytm muzyki i na pauzę zatrzymują się 
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b) wszyscy stoją a jedna osoba chodzi po sali i dotyka wybraną przez siebie osobę – 
następuje zamiana ról 

c) wszyscy uczestnicy chodzą po sali i na pauzę dobierają się w: pary, trójki, czwórki, piątki 
 
6. Relaks. 
Uczniowie wykonują ćwiczenia oddechowe leŜąc na podłodze w pozycji: na plecach, na boku 
prawym, na boku lewym, z nogami uniesionymi, z uniesioną głową, na brzuchu. 
 
7. Taniec na podłodze. 
Uczniowie leŜą na podłodze i tańczą wymienianymi przez prowadzącego częściami ciała 
(głowa, ręka prawa, ręka lewa, plecy, pośladki, nogi, całe ciało) do rytmu muzyki. 
 
8. Improwizacja w kole. 
Uczniowie stoją w kręgu, prowadzący wymienia część ciała, która ma być poddana 
improwizacji tanecznej przez kolejne osoby, pozostali uczestnicy naśladują ruchy 
improwizatora       (1 osoba – głowa, 2 osoba – ręce itd.). 
 
9. Taniec integracyjny „Carnevalito”(pochodzenie: Peru) 
 
Po kaŜdym ćwiczeniu uczniowie mieli moŜliwość wypowiedzenia się, 
określenia swoich emocji i wraŜeń. 
 
 

WARSZTAT  II 
 

 
Temat  Ja – Ty – My. 
Liczba  osób 24 
Wykorzystane materiały i rekwizyty chusta Klanzy 

kapelusz 
Zastosowane metody i techniki taniec integracyjny i w parach 

dyskusja 
ćwiczenia interaktywne 
ćwiczenia oddechowe 
improwizacja ciałem i rekwizytem 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 

1. Aktywizacja uczniów przez ćwiczenia rozciągające i oddechowe. 
 
2. Uczestnicy siedzą w kole i przypominają sobie swoje imiona. 
 
3. Taniec integracyjny „Zemer Atik” z chustą Klanzy. 
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4. Kolory. 
Uczniowie trzymają chustę Klanzy stojąc przy wybranym jednym kolorze. Poruszają chustą 
w rytm muzyki i na sygnał prowadzącego (wymienienie koloru) przechodzą pod chustą 
i zamieniają się miejscem z osobą, która stała przy tym samym kolorze po przeciwnej stronie. 
 
5. Ćwiczenie szeregujące. 
Uczniowie chodzą po sali do rytmu muzyki (tango) na pauzę łączą się w: pary, trójki, 
czwórki, rzędy, grupę dziewczyn i chłopców. 
 
6. Taniec w parach „Przez świat” (pochodzenie: Irlandia) 
 
7. MasaŜ. 
Uczniowie dobierają się parami. Jedna osoba leŜy na podłodze a druga wykonuje na niej 
masaŜ do rytmu muzyki. 
 
8. Wędrujący kapelusz. 
Uczniowie siedzą w kole. Jedna osoba ma kapelusz na głowie, który poddaje animacji, 
wszyscy pozostali uczestnicy naśladują ją wyobraŜając sobie Ŝe mają taki sam kapelusz 
w rękach. Następnie kapelusz przy zmianie muzyki podawany jest kolejnej osobie. 
 
9. Ćwiczenia oddechowe i emisyjne. 
 
10. Piosenka na poŜegnanie.   
 
 

WARSZTAT  III 
 

 
Temat  Jesień.  
Liczba  osób 22 
Wykorzystane materiały i rekwizyty kolorowe kartki 

krzesła 
Zastosowane metody i techniki taniec integracyjny 

dyskusja 
ćwiczenia interaktywne 
ćwiczenia oddechowe 
improwizacja grupowa – rzeźba 
ćwiczenie plastyczne 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata  – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 

1. Taniec integracyjny „Walczyk lubelski” (pochodzenie: Polska – region lubelski) 
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2.   Ćwiczenie aktywizujące w oparciu o melodię ludową „Litery” (pochodzenie  
                                                                                         Polska – Górny Śląsk) 
Uczniowie siedząc na krzesłach wystukują rękami i nogami rytm przy zmianie miejsca 
siedzenia. 
 
3.  Swobodna wizualizacja. 
Uczniowie leŜą i słuchają utworu A. Vivaldiego „Jesień” , próbują znaleźć  skojarzenia z tą 
porą roku. Po wysłuchaniu utworu siedząc w kręgu wymieniają je. 
Skojarzenia uczniów: wiatr, deszcz, kolorowe liście, kasztany, robienie zapasów na zimę. 
 
4. Kolory jesieni. 
Spośród trzech kolorów kartek (czerwony, Ŝółty, zielony) uczniowie wybierają jedną 
i próbują stworzyć liść przez: zginanie i przedzieranie. Następnie tworzą z nich wspólną jedną 
kom-pozycję jesienną. 
 
5. Jesienny masaŜ. 
Uczniowie dobierają się parami, siadają na podłodze jeden za drugim. Uczeń siedzący za 
plecami wykonuje masaŜ, który ma ilustrować: spadające liście, kasztany, wiatr i słońce. 
 
6. Drewniane rzeźby. 
Uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. KaŜda z grup ma za zadanie stworzenie przy 
pomocy swoich ciał jakiegoś przedmiotu z drewna i zaprezentowanie go całej grupie, która 
musi je rozpoznać i nazwać. 
Uczniowie wymyślili: stół, drzwi, stoliczek i fotel. 
 
7. Rozgniatanie orzechów. 
Uczniowie siedzą na krześle i wykonują taniec ilustrujący rozgniatanie orzechów według 
schematu podanego przez prowadzącego (melodia „W murowanej piwnicy – region góralski). 
 
8. Chochoł. 
Uczniowie rozchodzą się po całej sali, na środku stoi osoba, która jest róŜą. Jedna osoba 
zaczyna chodzić po sali i zbierać kolejne osoby, które otulą róŜę przed zimnem. 
 
9. Piosenka poŜegnalna. Podsumowanie pracy. 
 
Po kaŜdym ćwiczeniu uczniowie mieli moŜliwość wypowiedzenia się, określenia swoich 
emocji i wraŜeń. 
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WARSZTAT  IV 
 
 

Temat  Jesień – emocje. 
Liczba  osób 25 
Wykorzystane materiały i rekwizyty gwizdek 

krzesła 
chusta Klanzy 

Zastosowane metody i techniki taniec integracyjny 
dyskusja 
ćwiczenia interaktywne 
ćwiczenia oddechowe 
improwizacja grupowa – rzeźba 
ćwiczenie plastyczne 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 
1. Taniec integracyjny „Opolski walczyk”. 
 
2. Ćwiczenie „kontakt” (por. warsztat 1). 
 
3. Ćwiczenie „chochoł” (por. warsztat 3). 
 
4. Dyskusja na temat emocji z uwzględnieniem obecnej pory roku jesieni. 
 
5. Historyjka w cyrku. 
Uczniowie po wysłuchaniu kolejnych fragmentów opowiadania będą określać emocje jakie 
towarzyszyły bohaterce. 
„Pewnego razu Ania wybrała się do cyrku. Zajęła miejsce w drugim rzędzie. Przed nią 
miejsce było puste, więc widok był wspaniały. Przedstawienie się rozpoczęło. Na arenę 
wbiegło dwóch clownów. Ich występ wszystkim się podobał.  
        Radość 
 
Nagle zgasło światło. Dał się słyszeć głos bębnów. Wkrótce niewielkie światło rozbłysło pod 
kopułą namiotu, gdzie do swojego popisu przygotowywała się młoda dziewczyna. Kiedy 
jeździła na rowerze po linie wykonują róŜne akrobacje, zapadła martwa cisza. 
       Strach 
 
Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie. A teraz rozpoczyna się część, na którą 
najbardziej Ania czekała. Występy tresowanych zwierząt. Właśnie miały wbiec na arenę białe 
pudelki, gdy przed nią pojawił się wysoki męŜczyzna  w kapeluszu i zajął wolne miejsce. 
Dziecko nie mogło obejrzeć występów, gdyŜ spóźniony widz zasłonił sobą arenę.  
         Złość 
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Widząc smutna twarz dziecka pani siedząca obok Ani natychmiast zaproponowała swoje 
miejsce, z którego był dobry widok. Przedstawienie było wspaniałe. Dwie godziny szybko 
minęły. Nadeszła pora powrotu do domu.1 
        Radość – Smutek 
 
6. Ćwiczenia ilustrujące strach: 
a) „Rekin”  
Uczniowie siedzą w kole na podłodze trzymając na wysokości brody chustę Klanzy.        
Jedna osoba siedzi pod chustą i próbuje wciągnąć inne pod nią. Podczas całego ćwiczenia 
uczniowie słyszą muzykę z filmu „Szczęki”. 
Po wykonaniu ćwiczenia kaŜdy uczeń musi określić w jakiej roli czuł się najlepiej ofiary czy 
rekina. 
b) „Samochód”  
Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba jest samochodem - ma zamknięte oczy 
i wyciągnięte ręce a druga kierowcą – ma otwarte oczy i stoi za kolegą.  Po całej sali 
porozstawiane są krzesła. Zadaniem kierowców jest doprowadzenie samochodów do garaŜu 
kierując się tylko dotykiem beŜ uŜywania słów. Po czym następuje zamiana ról. 
Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie określają swój stopień bezpieczeństwa i rolę, która im 
najbardziej odpowiadała. 
 
7. Ćwiczenie ilustrujące smutek i złość. 
a) „Reakcja tłumu” 
Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Jedna to tłum, który będzie w róŜny sposób 
reagował na nadchodzące osoby z drugiej grupy: będzie stał w ciszy i tylko patrzył, będzie się 
odwracał od nadchodzących osób, będzie klaskał i wiwatował. Po czym następuje zamiana 
ról. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie wybiorą najmniej komfortową dla nich sytuację. 
 
8. Ćwiczenia ilustrujące radość. 
Uczniowie podzieleni zostają na dwa rzędy , które stają naprzeciw siebie. 
a) „salon rzeźb” – jedna osoba tworzy rzeźbę z drugiej ilustrującą radość. 
b) „lustra” – jedna osoba naśladuje śmieszne miny robione przez drugą. 
c) „Clown” – jedna osoba chodzi między wszystkimi i próbuje je rozśmieszyć, gdy któryś    

z uczestników się roześmieje dołącza do clownady. 
 
9. Podsumowanie zajęć. PoŜegnanie.  
 
Po kaŜdym ćwiczeniu uczniowie mieli moŜliwość wypowiedzenia się, określenia swoich 
emocji i wraŜeń. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wykorzystano tekst z  ksiąŜki „Socjoterapia”  pod  red. K. Sawickiej, s. 39 – 40. 
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WARSZTAT  V 
 
 

Temat  Zima 
Liczba  osób 31 
Wykorzystane materiały i rekwizyty gazety 

kartki papieru 
peleryna 

Zastosowane metody i techniki taniec integracyjny 
dyskusja 
ćwiczenia interaktywne 
ćwiczenia oddechowe 
improwizacja grupowa – rzeźba, zespół wokalny 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata  – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 

1. Ćwiczenia aktywizujące. 
 
2. Taniec integracyjny „Lubelski walczyk”. 
 
3. Swobodna wizualizacja. 
Uczniowie leŜą i słuchają utworu A. Vivaldiego „Zima” , próbują znaleźć  skojarzenia z tą 
porą roku. Po wysłuchaniu utworu siedząc w kręgu wymieniają je. 
Skojarzenia uczniów: śnieg, bałwan, choinka, jazda na nartach i sankach, zimno. 
 
4. ŚnieŜna bitwa. 
Uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy, które przygotowują śnieŜki z papieru. 
Zadaniem kaŜdej z druŜyn jest: 
a) przedmuchanie jak największej ilości śnieŜek na stronę przeciwników 
b) przerzucenie jak największej ilości śnieŜek na stronę przeciwnika 
 
5. Kra. 
Na podłodze rozłoŜone są gazety. Uczestnicy poruszają się swobodnie po sali do rytmu muzy-
ki. Gdy muzyka milknie, kaŜdy stara się znaleźć miejsce na krze (gazecie). W sytuacji gdy 
uczeń stanie na podłodze – tonie (odpada z zabawy). 
 
6. Improwizacja ruchowa na temat zimy. 
Ćwiczenie jest wersją juŜ znanego uczniom ćwiczenia „kontakt” (por. war. I). Chodząc po 
sali naśladują sytuacje ruchowe związane z zimą. 
Uczniowie improwizowali: padający śnieg, jazdę na nartach, hokej, chodzenie przez zaspy, 
toczenie kuli śnieŜnej, topienie się sopla, rozgrzewanie się. 
 
 



 10 

7. Zimowa muzyka. 
Uczniowie podzieleni są na grupy, które przygotowują odgłos kojarzący się im  z zimą. 
KaŜda grupa prezentuje swój odgłos podczas mini koncertu – orkiestry, którą kieruje jeden    
z animatorów. 
Uczniowie wymyślili następujące odgłosy: tupanie i oklepywanie się, chuchanie w ręce, wiatr, 
wycie wilka, odgłos wrony. 
 
 8. Lawina. 
Uczestnicy przemieszczają się po sali w rytm muzyki. Na hasło „lawina” (i pauzę w muzyce) 
uczniowie kucają i zamykają oczy. Animator przykrywa peleryną jedno dziecko. Zadaniem 
pozostałych uczniów jest otwarcie oczu  i stwierdzenie kogo porwała lawina. 
 
9. Lodowa rzeźba. 
Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy. Prowadzący podaje kaŜdej grupie temat rzeźby 
(lepienie bałwana, kulig, jazda na nartach). KaŜda grupa prezentu-je swoją rzeźbę, której tytuł 
musi być rozpoznany przez pozostałe zespoły. 
 
10. Taniec integracyjny „Halleluja”. 
 
11. Podsumowanie pracy i poŜegnanie uczniów.   
 
Po kaŜdym ćwiczeniu uczniowie mieli moŜliwość wypowiedzenia się, określenia swoich 
emocji i wraŜeń. 
  
 
 

WARSZTAT  VI 
 
 

Temat  Interpretacja wierszy Juliana Tuwima. 
Liczba  osób 28 
Wykorzystane materiały i rekwizyty kredki, 

spinacz 
zszywacz 
kolorowe bristole 

Zastosowane metody i techniki Dyskusja 
improwizacja ruchowa i wokalna 
działania plastyczne 

Czas trwania  90 minut 
Prowadzący  Danuta  Rej  - aktorka Teatru Animacji 

 Piotr Grabowski - aktor Teatru Animacji  
 Magdalena Dziobak – arteterapeuta 
 Barbara Koenig – psycholog 
 Agata Wenzel-Sałata – pedagog  specjalny 
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Przebieg warsztatu 
 
1. Rozgrzewka i podział na dwie grupy. 
 
2. Analiza wierszy: „Lokomotywa” i „Aeroplan” (zapoznanie uczestników z treścią wiersza, 

wyróŜnienie postaci, dobór aktorów do ról). 
 
3. Improwizacja ruchowa  
a) sytuacyjna - jazda pociągiem, lot samolotem  
b) zwierzęta kura, Ŝyrafa, niedźwiedź  
c) przedmioty – armata, wagon, samolot 
d) osoby – babcia , grubasy, pianista, lotnik 
 
4. Przygotowanie rekwizytów i scenografii do prezentacji. 
 
5. Prezentacja przygotowanej interpretacji przez zespoły. 
 
6. Analiza dokonań artystycznych i podsumowanie działań teatralnych. 
 
 
 

WARSZTAT  VII /VIII 
 
 

Temat  WyraŜanie emocji. 
Liczba  osób 31 
Wykorzystane materiały i rekwizyty sznurek 

ścierki 
wachlarze 
chustki 
laski 
kapelusze 
gazeta 

Zastosowane metody i techniki dyskusja 
improwizacja ruchowa 
taniec integracyjny 

Czas trwania  180 minut 
Prowadzący Magdalena Dziobak – arteterapeuta 

Barbara Koenig – psycholog 
Agata Wenzel-Sałata – pedagog  specjalny 

 
 

Przebieg warsztatu 
 
1. Rozgrzewka – ćwiczenia rytmizujące, oddechowe. 
 
2. Na chasydzkim weselu. 
Uczniowie zapoznają się z podstawowymi krokami tańca Ŝydowskiego „Nigun Atik”  
                                                                                                      (pochodzenie: Izrael). 
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Taniec wykonywany przez uczestników symbolizuje: radość i wspólnotę. 
 
3. Na greckiej wyspie. 
Improwizacja ruchowa ilustrująca pranie i suszenie bielizny wykonywana przez dziewczyny. 
Taniec symbolizuje: kobiecość, delikatność, subtelność, zjednoczenie we wspólnej pracy. 
 
4. Wachlarz – muleta. 
Improwizacje ruchowe męŜczyzn ilustrujące walkę z bykiem. 
Improwizacje ruchowe kobiet ilustrujące dumę hiszpańskich kobiet. 
Taniec symbolizuje zetknięcie się pierwiastka męskiego i Ŝeńskiego. 
 
5. Manhattan.   
Uczestnicy tworzą etiudę ruchową ilustrującą miasto. Podczas działania uczniowie animują 
róŜne rekwizyty: gazetę, laseczkę, kapelusz, stolik, filiŜanka. 
Ćwiczenie wykonywane przez chłopców. 

 
Podczas warsztatów uczestnicy mieli moŜliwość rozwijania ekspresji ruchowej przez 

odgrywanie róŜnych improwizacji ruchowych i animację ruchową. Wyzwalaniu emocji 
słuŜyło doświadczanie róŜnej muzyki: Ŝydowskiej, greckiej, hiszpańskiej i amerykańskiej. 
 
W załączeniu płyta ze zdjęciami z przebiegu warsztatów. 
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2. Udział w Europejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Solcu 
Kujawskim (19. 09. 2008). 

 
 

 
 

W imprezie uczestniczyło ok. 500 osób m.in. z Bytomia, Bydgoszczy, Torunia, Łodzi, 
Wałcza, Czeskiego Cieszyna. Teatr Nie – Wielkiego Ruchu jako jedyny reprezentował 
Poznań. W ramach przeglądu zaprezentowano 20 przedstawień teatralnych, recital Krzysztofa 
Daukszewicza oraz kabaretu „Słuchajcie”. 
Zaprezentowaliśmy przedstawienie „Goście z nieba”, które spotkało się z wielkim uznaniem 
publiczności i otrzymało wyróŜnienie. 
Instruktorzy mieli moŜliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych, wymiany 
doświadczeń i nawiązania współpracy. 
 
W załączeniu płyta ze zdjęciami z przedstawienia. 
 
 
 
3. Udział w Międzynarodowym Dniu Muzyki w CK Zamek (1.10. 2008). 
 

Mieliśmy moŜliwość obejrzenia koncertu „Niech gra muzyka” przygotowanego przez 
uczniów poznańskich szkół muzycznych, szkoły baletowej i pracowni artystycznych z CK 
Zamek. Nasi uczniowie obcowali ze sztuką, wzbogacali swoje doświadczenia artystyczne. 
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4. Udział w Salonie Multimedialnym „Szymanowski na Śródce” (13.10. 2008) 
 

To przedsięwzięcie artystyczne zostało zrealizowane przez Teatr Nie – Wielkiego 
Ruchu, Państwową Szkołę Muzyczną nr 2 w Poznaniu, CK Zamek.  
W trzeciej części widowiska multimedialnego zaprezentowaliśmy „Sen”  - pantomimę do 
muzyki Karola Szymanowskiego. 
 

 
 
 
W załączeniu zdjęcia i film na płycie. 
 
5. Jesienny Piknik Integracyjny (24. 10. 2008) 
 

Uczniowie naleŜący do Teatru Nie – Wielkiego Ruchu przygotowali działania 
integracyjne pod hasłem „Jesień” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy 
ul. Św. Rocha 13 w Poznaniu. Uczniowie z pomocą instruktorów koła teatralnego 
przygotowali stoiska: plastyczne, muzyczne, gastronomiczne. KaŜdy uczeń miał pod opieką 
jedną osobę z DPS, której pomagał w odwiedzaniu kolejnych stoisk i współdziałał podczas 
zabaw. 
Całość imprezy została zakończona wspólnym tańcem i zdjęciami.  

Impreza miała na celu wdroŜenie do idei wolontariatu, zapoznanie się 
z funkcjonowaniem domu pomocy społecznej, prezentację przygotowanego programu 
artystycznego oraz wspólną zabawę. 
Efektem nowego dla uczniów doświadczenia społecznego była chęć kontynuowania przez 
nich  tego rodzaju działalności. 



 15 

 
 

W załączeniu zdjęcia na płycie 
 
 
6. Przygotowania do realizacji programu artystycznego na II „Viva Ars” 

 i X Festiwal Sztuki Naszych Dzieci. 
 

W ramach ostatniego warsztatu uczniowie wspólnie z instruktorami opracowywali ruch 
sceniczny, dobór rekwizytów i przydział ról do przedstawienia „Romeo i Julia” oraz etiud 
pantomimicznych: „Manhattan”, „Wachlarz – muleta”, „Na chasydzkim weselu”, „Na 
greckiej wyspie”.  
Zadania te zostaną zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2008/2009. 
 
 
III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM W REALIZACJ PROJEKTU 

 
  

1. Udział instruktorów w spotkaniach Klubu Instruktora Teatralnego przy MDK nr 2 
 w Poznaniu (Co to jest animacja? – prow. Marcin Ryl – Krystianowski, Tworzywa i 
struktury czyli rozmowy o scenografii. – prow. prof. Ireneusz Domagała, Gry 
 z pianinem – prow. Ewa Rubinowska). 

2. Współpraca z Radą Osiedla Śródka – Zawady – Ostrów Tumski: Salon Multimedialny 
„Szymanowski na Śródce” (por. II, 4). 

3. Państwowa Szkoła Muzyczna nr 2 w Poznaniu: udostępnienie sali do zajęć, 
współtworzenie przedstawienia „Szymanowski na Śródce”. 

4. Rada Rodziców ZSS nr 105 (dokumentowanie występów, opieka nad uczniami 
podczas występów, pomoc w przygotowywaniu strojów). 

5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Św. Rocha 13 (współorganizacja 
Jesiennego Pikniku Integracyjnego). 

6. StraŜ Miejska (dokumentowanie występów, opieka i zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniów). 
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7. Teatr Animacji w Poznaniu (przeprowadzenie warsztatu nr VI). 
8. CK Zamek (obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki, Salon Multimedialny 

„Szymanowski na Śródce). 
  
        

MOśLIWO ŚĆ KONTYNUACJI PROJEKTU U PROJEKTODAWCY 
 
 Projekt powinien być kontynuowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 poniewaŜ 
sprawdza się w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej osób z róŜnym stopniem upośledzenia. 
Udział w zajęciach koła teatralnego dał uczniom moŜliwość rozwoju osobistego, przeŜywania 
sukcesów,  pozytywnych doświadczeń społecznych, umiejętność przełamywania barier, 
uczestniczenia w kreacji.  
Zajęcia teatralne spotkały się z bardzo duŜym zainteresowaniem uczniów, rodziców, dyrekcji 
szkoły i środowiska lokalnego. JuŜ zaplanowane zostały kolejne przedsięwzięcia artystyczne 
(por. II,6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                    Przygotowanie i realizacja: 

 
                                                                                     Magdalena Dziobak 

                                                                             Barbara Koenig 
                                                                                     Agata Wenzel-Sałata 


