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PrzygotowujPrzygotowująąc przedstawienia c przedstawienia 
korzystamy z tekstkorzystamy z tekstóów autorskich, w autorskich, 

ktktóóre dostosowane sre dostosowane sąą do modo możżliwoliwośści psychofizycznych dzieci.ci psychofizycznych dzieci.

Inscenizacje sInscenizacje sąą starannie planowane, a role dobierane tak, starannie planowane, a role dobierane tak, 
aby uczniowie mogli zaprezentowaaby uczniowie mogli zaprezentowaćć swoje zdolnoswoje zdolnośści i talenty,ci i talenty,

a taka takżże wykreowae wykreowaćć postaci postaci 

zapadajzapadająące na dce na dłługo w pamiugo w pamięćęć widzwidzóów.w.



„„Jak Karol WojtyJak Karol Wojtyłła papiea papieżżem zostaem zostałł””
PantomimaPantomima







Tworzenie inscenizacji stanowi dla wychowankTworzenie inscenizacji stanowi dla wychowankóów w 
rzeczywisty, konkretny cel, rzeczywisty, konkretny cel, 

ktktóóry mory możżna osina osiąągngnąćąć wkwkłładajadająąc w to wysic w to wysiłłek. ek. 

Ta forma pracy dziaTa forma pracy działła na nich a na nich aktywizujaktywizująącoco, , 
podnosi motywacjpodnosi motywacjęę, mobilizuje do pokonywania trudno, mobilizuje do pokonywania trudnośści ci 

oraz wporaz wpłływa korzystnie na wiele funkcji psychoruchowych, m.in.: ywa korzystnie na wiele funkcji psychoruchowych, m.in.: 
rozwija mowrozwija mowęę, wzmacnia ch, wzmacnia chęćęć werbalnego porozumiewania siwerbalnego porozumiewania sięę, , 

ććwiczy pamiwiczy pamięćęć, uwag, uwagęę, postrzeganie, , postrzeganie, 
orientacjorientacjęę w czasie i przestrzeni, w czasie i przestrzeni, 

koordynacjkoordynacjęę ruchowruchowąą, kojarzenie, wyobra, kojarzenie, wyobraźźninięę, , 
rozumienie i rozumowanie.rozumienie i rozumowanie.



„„Kolorowa Pani JesieKolorowa Pani Jesieńń””
Spektakl Spektakl ssłłownoowno--muzycznomuzyczno--tanecznytaneczny







Uczniowie, w miarUczniowie, w miaręę swoich moswoich możżliwoliwośści, ci, 
pomagajpomagająą w wykonywaniu dekoracji i rekwizytw wykonywaniu dekoracji i rekwizytóów, w, 

co stanowi dobrco stanowi dobrąą okazjokazjęę do do ććwiczenia sprawnowiczenia sprawnośści manualnych.ci manualnych.

UczUcząą sisięę rróówniewnieżż wspwspóółłpracy, dziapracy, działłania w zespole, ania w zespole, 
pepełłnienia okrenienia okreśślonych rlonych róól. l. 

Odgrywanie roli zaspokaja ich potrzebOdgrywanie roli zaspokaja ich potrzebęę
akceptacji i bycia zauwaakceptacji i bycia zauważżonymonym

oraz trafia w upodobania, oraz trafia w upodobania, npnp. zami. zamiłłowanie do muzyki, taowanie do muzyki, tańńca, ca, 
dajdająąc wiele radoc wiele radośści. ci. 



„„GoGośście z Niebacie z Nieba””
Przedstawienie z okazji Przedstawienie z okazji śświwiąąt Bot Bożżego Narodzenia ego Narodzenia 







Na osoby nadpobudliwe psychoruchowo uczestniczenie we wspNa osoby nadpobudliwe psychoruchowo uczestniczenie we wspóólnym lnym 
atrakcyjnym dziaatrakcyjnym działłaniu wpaniu wpłływa ywa dyscyplinujdyscyplinująącoco

i ukierunkowuje ich aktywnoi ukierunkowuje ich aktywnośćść na okrena okreśślony, pozytywny cel. lony, pozytywny cel. 

OdgrywajOdgrywająąc rolc rolęę pozytywnych bohaterpozytywnych bohateróów poprawia siw poprawia sięę ich nastrich nastróój j 
i zmniejszaji zmniejszająą sisięę skskłłonnoonnośści do konfliktci do konfliktóów,w,

przezwyciprzezwyciężężajająą llęęk w sytuacjach ekspozycji, k w sytuacjach ekspozycji, 
budujbudująą wiarwiaręę we wwe włłasne siasne siłły, pokonujy, pokonująą nienieśśmiamiałłoośćść, , 

przeprzeżżywajywająą pozytywne emocje.pozytywne emocje.



„„Dobrze widzi siDobrze widzi sięę tylko sercemtylko sercem””
Adaptacja baAdaptacja baśśni ni AntoinaAntoina de de SaintSaint--ExuperyExupery’’egoego pt. pt. „„MaMałły Ksiy Książęążę””









Nasi artyNasi artyśści prezentujci prezentująą spektakle spektakle 
kolekoleżżankom i kolegom ze szkoankom i kolegom ze szkołły, nauczycielom, rodzicomy, nauczycielom, rodzicom

rróówiewieśśnikom z gnienikom z gnieźźnienieńńskich szkskich szkóółł i przedszkoli i przedszkoli 
oraz zaproszonym gooraz zaproszonym gośściom z rciom z róóżżnych lokalnych nych lokalnych śśrodowisk.rodowisk.

UdziaUdziałł w przedstawieniu umow przedstawieniu umożżliwia dzieciom przeliwia dzieciom przeżżycie ycie 

sukcesu i podnosi poczucie wsukcesu i podnosi poczucie włłasnej wartoasnej wartośści.ci.



„„ŻŻycie bycie błł. Ma. Małłgorzaty z gorzaty z CastelloCastello –– patronki ospatronki osóób niepeb niepełłnosprawnychnosprawnych””
Spektakl w formie teatrzyku sylwetekSpektakl w formie teatrzyku sylwetek





Prezentacje spektakli, wyjazdy na przeglądy i festiwale 
umożliwiają uczniom pełniejsze uczestnictwo 

w życiu kulturalnym społeczeństwa, 
od którego dziecko niepełnosprawne często jest odcięte

i wyeliminowane z powodu naznaczenia „innością”.

Dyplomy, nagrody, artykuły w prasie, reportaże telewizyjne 
podnoszą poczucie wartości siebie wychowanków 

i motywują ich do pokonywania trudności dnia codziennego.





Terapia poprzez teatr Terapia poprzez teatr 
jest jednym ze sposobjest jednym ze sposobóów odkrywania w odkrywania 

i rozwijania w dziecku niepei rozwijania w dziecku niepełłnosprawnym tego, nosprawnym tego, 
co jest w nim najlepsze,co jest w nim najlepsze,

pozwala na ksztapozwala na kształłcenie jego zamicenie jego zamiłłowaowańń
i zapotrzebowania na kontakt ze sztuki zapotrzebowania na kontakt ze sztukąą. . 


