
 

„Dziecko widzem i aktorem – teatr lalkowy w szkole szpitalnej”  

–  innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2015/16 

 

Realizatorzy: nauczyciele szkoły 

Rodzaj innowacji: metodyczna i programowa 

Termin realizacji: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji: 

     Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 to placówka funkcjonująca w szpitalu dziecięcym 

„Niekłańska” i w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów. Nie ma u nas sal 

lekcyjnych; zajęcia prowadzone są przy łóżkach chorych uczniów, w świetlicach oddziałów, w 

bibliotece lub sali konferencyjnej szpitala.  Różny jest poziom wysiłkowy dzieci – większość, z 

powodu złego samopoczucia lub konieczności unieruchomienia  musi pozostawać w łóżkach Jest też 

grupa uczniów na wyższym poziomie wysiłkowym, przebywających na badaniach, rehabilitacji lub w 

fazie zdrowienia.  

     Fakt znalezienia się w szpitalu, złe samopoczucie, lęk przed zabiegami powoduje spadek 

aktywności, utratę we własne siły, niechęć do kontaktów społecznych. Aby zniwelować do minimum 

przykre skutki hospitalizacji, oprócz zajęć lekcyjnych prowadzimy terapeutyczne zajęcia 

wychowawcze, dostosowane do poziomu wysiłkowego ucznia i jego zainteresowań.  Staramy się, aby 

pobyt w szpitalu nie był stratą czasu i przykrym przeżyciem. Robimy wszystko, aby podczas leczenia 

dziecko mogło się uczyć i kształtować zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie, wesoło spędzać czas 

a opuszczając szpital miało nie tylko złe wspomnienia, lecz także te miłe, związane z atrakcyjnymi 

zajęciami i zadowoleniem z osiągnięcia sukcesu. 

   Naszym pomysłem na wspieranie uczniów – pacjentów podczas zajęć wychowawczych jest terapia 

przez tworzenie teatru lalkowego (dziecko jako aktor) lub jego oglądanie (dziecko jako widz).  

Chcemy organizować wiele tego typu przedstawień, tak, aby każdy uczeń podczas pobytu w szpitalu 

mógł uczestniczyć przynajmniej w jednym. 

Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu 

prowadzącego na finansowanie 

 

Adresaci innowacji:  

wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat (jako aktorzy lub widzowie) oraz młodsi pacjenci pod opieką 

rodziców (jako widzowie). 

Cele innowacji:  

- Pozytywne oddziaływanie na psychikę chorego dziecka. 

- Właściwe wykorzystanie czasu wolnego. 

- Odkrywanie przez uczniów własnych zainteresowań i talentów artystycznych. 

- Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i podejmowania inicjatyw. 

 

 

 



 

 

Sposoby realizacji i opis podejmowanych działań: 

Przedstawienia lalkowe będą odbywały się w sali konferencyjnej szpitala. Dla dzieci, które nie mogą 

opuszczać oddziałów zorganizujemy teatrzyki przy łóżkach z wykorzystaniem parawanów szpitalnych 

oraz małej scenki (oddział w Wojskowym Instytucie Medycznym).  

Planujemy wystawienie około 20  przedstawień  przez: 

- Uczniów z klas 0-3 i 4-6, których stan zdrowia na to pozwoli -  pod kierunkiem nauczycieli 

będą oni przygotowywać przedstawienia lalkowe dla pozostałych dzieci. Z uwagi na krótki 

okres hospitalizacji nie mamy czasu na wielodniowe próby ani na naukę tekstów na pamięć. 

Posłużymy się więc nagraniami bajek muzycznych i sprzętem nagłaśniającym. Posiadamy 

scenkę teatralną z kurtyną i dekoracjami oraz bogaty zbiór pacynek. Po poznaniu treści baśni i 

kilku próbach animacji uczniowie będą gotowi do wystawienia przedstawienia.  

- Wolontariuszy: studentów APS, praktykantów, uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, rodziców, 

firmy w ramach wolontariatu pracowniczego i innych chętnych. 

- Nauczycieli naszej szkoły. 

Spodziewane efekty: 

- Zmniejszenie ujemnych skutków hospitalizacji: likwidacja napięć emocjonalnych 

związanych z pobytem w szpitalu; uspokojenie, rozluźnienie, poprawa nastroju; 

eliminowanie poczucia osamotnienia i izolacji.  

- Zadowolenie uczniów z osiągniętego sukcesu, zwiększenie wiary we własne siły  

i podniesienie motywacji do  pokonywania trudności. 

- Interesująco i pożytecznie spędzony wolny czas oraz przyjemne wspomnienia z 

pobytu w szpitalu. 

- Rozwój zainteresowań oraz twórczego myślenia i działania. 

- Integracja społeczności uczniowskiej. 

- Uwrażliwienie na potrzeby innych. 

Ewaluacja: 

- Karta ewaluacyjna dla rodziców (opiekunów) obserwujących zajęcia. 

- Obrazkowa karta ewaluacyjna dla dzieci – widzów. 

- Obrazkowa karta ewaluacyjna dla dzieci – aktorów. 

- Obserwacja uczniów przez wychowawców podczas każdych  zajęć  i po ich 

zakończeniu – zapisana w formie notatek. 

 

 

 

 

 


