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Wstęp 

 
Niniejsza pozycja ma na celu ukazanie problematyki związanej z tworzeniem sztuki 

dostępnej dla dzieci z niepełnosprawnością i jest przeznaczona dla twórców kultury, 

animatorów, artystów, zarządzających instytucjami kultury. Związana jest ona ściśle 

z doświadczeniem zdobytym przez Fundację Sztuka Forma w latach 2015–2020, 

kiedy to zrealizowaliśmy cztery spektakle intermedialne, które zaprezentowaliśmy 

wielokrotnie grupom dzieci z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju. 

Mamy świadomość, że to opracowanie nie wyczerpuje w żadnej sposób poruszanej 

problematyki, ale chcieliśmy żeby stało się swoistym drogowskazem dla tych, którzy 

jeszcze nie próbowali tworzyć sztuki dla dzieci postrzegających rzeczywistość 

w szczególny sposób. Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte posłużą 

kreatywnemu tworzeniu i będą punktem wyjścia do dalszych poszukiwań każdego 

artysty.  

 

Założeniem było ukazanie sztuki z perspektywy realizacji naszej organizacji, dlatego 

często odwołujemy się w przykładach do formy spektaklu intermedialnego. Jednak 

idee twórcze staramy się przedstawiać w uniwersalny sposób, tak aby możliwe było 

ich zastosowanie w innych dziedzinach sztuki i aktywności artystycznej. 

 

Proces powstania niniejszej pozycji obejmował wewnętrzną ewaluację jednego 

z naszych spektakli przez grupę uczestników i specjalistów. Wnioski powstałe 

w oparciu o wydane opinie i zestaw ankiet wypełnianych przez uczestników zostały 

zawarte w podręczniku. Główną potrzebą, na którą odpowiada niniejsze 

opracowanie jest zbyt mała, w naszej ocenie, ilość sztuki dostosowanej dla dzieci 

z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju. Rodzice, opiekunowie, a także 

same dzieci, zgłaszają fakt istnienia problemu niedostosowania wydarzeń 

kulturalnych do ich potrzeb. Często przeszkodą jest niska widoczność i słyszalność 

elementów spektaklu – chociażby rekwizytów lub aktorów na scenie w teatrze, 

niezrozumienie zbyt szybko przedstawianych treści fabularnych, zbyt rażące, 
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budzące poczucie lęku oświetlenie czy udźwiękowienie itp. Proponowane 

w podręczniku rozwiązania zostały więc wypracowane w oparciu o praktyczne 

doświadczenia organizacji i wynikły, między innymi z pracy z zaproszonymi grupami 

odbiorców. 

 

Stworzenie tej książki możliwe było dzięki udziałowi w projekcie Inkubator Innowacji 

Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +. W realizacji projektu wsparła nas Grupa 

Kapitałowa DGA udzielając mentoringu i doradztwa. 

Dziękujemy za stworzenie dodatkowych publikacji oraz pomoc w przeprowadzeniu 

obserwacji specjalistkom: dr Agnieszce Jędrzejowskiej, mgr Katarzynie Kociubskiej 

i dr Katarzynie Turek – stały się one ważnym uzupełnieniem naszej pozycji. 

Podręcznik został stworzony zgodnie ze standardami dostępności dla mediów 

elektronicznych. 
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Animacja dziecięca 

Sztuka skierowana do osób z niepełnosprawnościami może być rozpatrywana 

w dwóch kontekstach. Może być to dostosowanie istniejącego dorobku kulturowego 

do potrzeb osoby z niepełnosprawnością: np. stosowanie napisów w filmach dla 

osób głuchych bądź niedosłyszących, stosowanie audiodeskrypcji w spektaklu 

teatralnym dla osób z niepełnosprawnością wzroku, czy też dostosowanie obiektów 

kultury – muzeów, galerii i innych, tak, by były one dostępne dla osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Można również podejść do tworzenia sztuki dla osób ze specjalnymi potrzebami „od 

zera”, czyli tworzyć sztukę z założeniem, że jej podstawowym odbiorcą ma być 

osoba z niepełnosprawnościami. Wtedy zmienia się nieco kontekst tworzenia, walory 

artystyczne zyskują zaś nowy wymiar – zakładają czytelność i dostępność wyrazu. 

O tym właśnie procesie należałoby myśleć przy zagadnieniu animacji dziecięcej 

w wydarzeniu dla dziecka z niepełnosprawnością.  

  

Animacja dziecięca to dziedzina związana dziś przede wszystkim z kreatywną 

opieką nad dzieckiem, zwłaszcza w kontekście organizowania dzieciom czasu 

wolnego. Nazwa zawodu pochodzi od łacińskiego animo, co znaczy ożywiać, 

pobudzać. Animatorzy to osoby pracujące głównie na zlecenie podczas przyjęć 

urodzinowych, wesel, wakacji w hotelach. Ich głównym zadaniem jest 

zorganizowanie zabawy dla grupy dzieci, tak by podopieczni dobrze się bawili oraz 

spędzili czas bezpiecznie i kreatywnie. W internecie znajdziemy sporą ilość firm 

zajmujących się wynajmem profesjonalnych animatorów na imprezy towarzyskie dla 

dzieci, a także szkolenia i kursy aby opanować podstawowe umiejętności animatora. 

A należą do nich najczęściej: animacje balonami, malowanie twarzy, organizowanie 

zabaw muzycznych i ruchowych, zajęcia edukacyjne itp. Do istotnych cech 

u animatora należą bez wątpienia: 

Kreatywność – umiejętność dopasowania się do nastrojów w grupie, łatwość 

w wymyślaniu nowych pomysłów na zabawy 
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Stanowczość – dzięki której łatwiej jest zapanować nad, nierzadko, różnorodną 

i liczną grupą dzieci 

Otwartość – animator powinien być osobą ciepłą, do której dzieci z łatwością lgną 

i nawiązują z nim łatwo i szybko kontakt 

  

Animacja w kontekście grupy osób niepełnosprawnych to zajęcie wymagające nieco 

większego zestawu umiejętności i szczególnego podejścia.  

Już na etapie tworzenia wydarzenia należy wziąć pod uwagę specyfikę grupy. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności należałoby zwrócić uwagę na 

szczególne aspekty podczas przygotowania zajęć czy zabaw. Oczywistym jest, że 

nie możemy niewidomym dzieciom proponować zajęć wymagających używania 

jedynie zmysłu wzroku, ale należy też zwrócić uwagę na bardziej subtelne 

szczegóły, takie jak np. używanie odpowiedniej muzyki w zadaniach muzycznych, 

proponowanie odpowiednich przedmiotów animacyjnych, tak by były one dostępne 

dla uczestników z zaburzeniami integracji sensorycznej itp.  

W spektaklach intermedialnych Fundacji Sztuka Forma proces powstawania 

przebiegu animacyjnego jest równoznaczny z procesem konstruowania warstwy 

fabularnej (te dwie warstwy przenikają się nawzajem), a także scenograficznej 

i muzycznej. Przedmiotem animacji może być więc zarówno snuta historia i 

polecenia z nią związane, wszelkie elementy scenografii i otoczenia oraz muzyka 

pełniąca wspomagającą, bądź niekiedy wręcz kluczową rolę w zastosowanym 

przebiegu animacyjnym. 

 

Przede wszystkim dostosować należy tempo rozwoju wydarzeń, czy też kolejnych 

zadań animacyjnych, do tempa zapoznawania się z nimi odbiorców. Dzieci 

z niepełnosprawnością umysłową będą potrzebowały często używania spokojnej 

narracji, prostego języka, powtórzenia polecenia dwukrotnie i wyraźnego 

artykułowania kolejnych propozycji. Dzieci niewidome potrzebują więcej czasu na 

przejście, ustawienie się, zapoznanie się za pomocą dotyku z elementem 

animacyjnym, podobnie więcej czasu musimy brać pod uwagę w przypadku dzieci 

poruszających się na wózkach bądź przy pomocy kul. Oprócz udogodnień 

architektonicznych należy pamiętać, że szczegóły te wymagają po prostu więcej 
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czasu i uważności podczas trwania wydarzenia. Aby zwiększyć 

dostępność wydarzenia dla percepcji dziecka dobrze jest stosować elementy 

metodyki Floortime. Polega ona na dostosowaniu przebiegu, swojego zachowania, 

języka i mowy do możliwości dziecka. Animator może “zniżyć się” do poziomu 

postrzegania młodego odbiorcy  – na najbardziej podstawowym, fizycznym poziomie 

może pozostawać na wysokości dzieci, usiąść obok w trakcie tłumaczenia jakiegoś 

polecenia, czy pomocy w wykonywaniu zadania. Na poziomie bardziej 

metaforycznym może obrazować niektóre pojęcia, które mogłyby być za trudne dla 

dziecka, nie tylko za pomocą słów, ale też gestów, obrazów, gry aktorskiej. Cały 

przebieg animacyjny powinien zostać dostosowany do możliwości dziecka. Zadania 

animacyjne muszą być proste, nieskomplikowane, a jednocześnie wciągające na 

tyle, by zaangażować uczestników w jak największym stopniu. Istotną rolę 

odgrywają tu zadania integrujące całą grupę, takie jak taniec czy śpiew (więcej o tym 

w przykładach warsztatowych). Sprzymierzeńcem animacji jest warstwa fabularna. 

Zadania animacyjne, które są wplecione w przebieg akcji, są znacznie ciekawsze niż 

propozycje kolejnych niezwiązanych ze sobą rozrywek. Skutkuje to lepszą integracją 

grupy i działaniem wspólnym i pełnym zapału. W spektaklach Fundacji animacje 

powstają łącznie z tworzeniem koncepcji i fabuły wydarzenia. Grupa zanurza się 

w przebieg proponowanej historii – np. wspinaczki wysokogórskiej w Himalaje. 

Z przebiegu wyprawy wynikają kolejne propozycje zabaw i zadań: przejście pod 

ścianką przy pomocy liny, zebranie pachnących ziół na łąkach, taniec wiatru na 

kamienistej przełęczy, czy wspólna gra na bębnach, by przywołać zaginionego 

himalaistę. Dzieci przeżywają historię jako całość, angażując się zarówno w jej 

przebieg, jak i w zadania animacyjne, które wykonują „po drodze”. Formuła 

spektaklu wymusza oczywiście zastosowanie warstwy fabularnej. Jednak równie 

dobrze przy tworzeniu scenariuszy warsztatów, bądź animacji odbywającej się przy 

okazji koncertu czy innego widowiska, warto postarać się, aby zadania, które 

proponujemy uczestnikom, opierały się na podobnej tematyce, krążyły wokół 

jakiegoś konkretnego zagadnienia, bądź były oparte na kanwie jakiejś opowieści lub 

historii. 
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Dobrze również, jeśli animacja dziecięca działa na różne przestrzenie kreatywnego 

rozwoju dziecka. Można proponować zadania muzyczne (śpiew, taniec, 

naśladowanie rytmów, grę na instrumentach itp.), zadania plastyczne (malowanie, 

rysowanie, rzeźbienie, malowanie za pomocą rąk, nóg itp.), zadania aktorskie 

(dźwiękonaśladownictwo, odtwarzanie różnych ról, postaci, maszyn, zwierząt), 

zadania sprawnościowe (przejścia przez przeszkody, skoki, wyścigi itp.), zadania 

edukacyjne (rozwiązywanie łamigłówek, praca w grupach, tworzenie kreatywnych 

historii itp.). Istotny jest rozkład zajęć w czasie, odpowiednio dostosowany do grupy 

wiekowej i biorący pod uwagę poziom sprawności grupy tak, aby każdy z biorących 

udział czuł się komfortowo, był w stanie wziąć udział we wszystkich proponowanych 

aktywnościach i nie czuł się w żaden sposób „nie dość sprawny” do wykonania 

jakiegoś z zadań. Jeśli przygotowujemy zadania dla przedszkolaków, wszystko co 

wymaga skupienia, wysłuchania, siedzenia bez większego ruchu, nie może 

przekraczać kilku minut (najlepiej do 5-6). Po tym powinna nastąpić np. zabawa 

ruchowa, zabawa taneczna. Im starsze dzieci tym moment skupienia można 

oczywiście wydłużać, jednak nadal nie należy zaburzać równowagi pomiędzy 

zajęciami, które wymagają wysłuchania, a tymi, które wymagają ruchu całego ciała. 

Przy pracy z grupami z niepełnosprawnością intelektualną należy wziąć pod uwagę, 

że wiek uczestników nie zawsze stanowi wyznacznik trudności proponowanych 

aktywności, bowiem pamiętać trzeba o występującym często w takich przypadkach 

opóźnieniu rozwoju w niektórych przestrzeniach. 

Takie naprzemienne proponowanie różnych aktywności sprzyja również skupieniu 

grupy, bo po rozładowanym napięciu w zabawie tanecznej bądź sprawnościowej, 

łatwiej jest usiąść, odpocząć i wysłuchać ciekawostki, nauczyć się czegoś. Sprawna 

animacja nie pozwala również na to, by uczestnicy poczuli nudę. Jest to istotne 

zwłaszcza w pracy z grupą, gdzie dzieci w różnym tempie mogą chłonąć konkretne 

czynności, bądź w sytuacji gdzie część grupy ma zajęcie, a kolejna część czeka na 

swoją kolej, lub ukończyła już zadanie. 

Przykładowo, w finale każdego ze spektakli Fundacji następuje krótka audycja 

muzyczna na temat instrumentu. Uczestnicy początkowo siadają i wysłuchują mini 

koncertu oraz wykładu na temat danego instrumentu, jego specyfiki i tego jak 

wydobyć z niego dźwięk. Następnie mają możliwość zagrania z pomocą solisty, 
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dotknięcia instrumentu i wcielenia się w rolę instrumentalisty. Ponieważ jest to 

zadanie indywidualne dla każdego, członkowie reszty grupy muszą cierpliwie czekać 

na swoją kolej. Podczas gdy jedna z animatorek pomaga uczestnikowi dotrzeć do 

instrumentu, druga znajduje zajęcia dla oczekującej grupy, tak by nie 

zdezorganizować całości przebiegu. Widzowie oklaskują grających, wysłuchują 

rytmów i starają się je powtórzyć, dopingują kolegów, śpiewają wraz z nimi itp. 

  

Grupa, którą animuje animator nie może być zbyt liczna. Grupy dzieci sprawnych np. 

podczas imprezy dziecięcej bądź przyjęcia, mogą być spore (choć i tak jest to duże 

wyzwanie dla animatora), gdyż wszyscy uczestnicy są w stanie uczyć się w podobny 

sposób przebiegu np. zabawy tanecznej poprzez powtarzanie ruchów 

animatorki/animatora. Jednak w grupie osób ze szczególnymi potrzebami uwaga 

animatora musi zostać podwójnie skupiona na potrzebach tych właśnie, dlatego nie 

należy obciążać go zbyt dużą ilością dzieci i tym samym uniemożliwiać 

indywidualnego podejścia do każdego dziecka, które tego potrzebuje. Jest to 

sytuacja tożsama z opieką nad dziećmi np. w klasach czy grupach w specjalnych 

ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, gdzie przypada większa ilość opiekunów na 

dziecko niż w standardowych szkołach i przedszkolach. 

Koncepcja, w której animator nie jest jedynie prowadzącym zabawę, ale pełni rolę 

opiekuna i przewodnika po świecie artystycznym wspomaga również budowanie 

poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania, które bardzo często jest silną potrzebą 

osób z zaburzeniami rozwoju. Animator opowiada dzieciom historie, edukuje, 

zaciekawia i zaprasza do eksplorowania. Tym, którzy mają problemy z podjęciem się 

niektórych czynności pomaga je wykonać (lepiej złapać instrument, wydobyć dźwięk, 

poczuć zapach, wykonać obrót, dosięgnąć wiszącej wstążki, wsadzić w rękę 

przedmiot leżący na ziemi, przejść przez przeszkodę, wstać, usiąść itp.), zaś tym, 

którzy mają szybsze tempo eksploracji niż inni w grupie, proponuje dodatkowe 

zadania. Dodatkowo animator prócz tworzenia zadań i prowadzenia grupy może 

często podążać za uczestnikiem/uczestnikami i wysłuchiwać ich propozycji, które 

nierzadko mogą być szalenie kreatywne, zaskakujące i nowatorskie. Warto, w miarę 

możliwości, pozwolić każdemu dziecku na indywidualne zapoznanie się z zadaniem, 

fragmentem muzycznym, obiektem animacji, następnie zaś dać mu możliwość 
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dowolnej interpretacji oraz swobodnego wyrażenia się poprzez np. użycie 

instrumentu, improwizację taneczną, malarską czy inną formę zabawy. 

  

Jak widać powyżej opisywane zajęcie jest wymagające i bardzo odpowiedzialne, 

dlatego też w produkcjach Fundacji zawsze pracuje para animatorów. Dzięki temu 

możliwa jest praca w podgrupach, lepsze skupienie uwagi na poszczególnym 

uczestniku i lepsze zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich biorących udział. Grupy 

rzadko przekraczają 20-25 osób, co daje możliwość pracy w komfortowych 

warunkach i stworzenia atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. 

  

Jeżeli chodzi o cechy „animatora idealnego” to przy całej istotności odpowiedniego 

wykształcenia, doświadczenia czy przebytych szkoleń, najważniejszym aspektem 

jest to, by osoba taka dobrze czuła się w towarzystwie dzieci; po prostu lubiła pracę 

z dziećmi. Cenne jest oczywiście doświadczenie w pracy z dzieckiem 

z niepełnosprawnością oraz otwartość w postawie. Przy zatrudnianiu do takiej pracy 

animatora należy dokładnie opisać zakres obowiązków oraz w szczególności typ 

odbiorców, z którym animator będzie pracować. Jest to informacja istotna i dla 

niektórych może być kluczowa w podjęciu decyzji o przyjęciu zlecenia. Odbiorca nie 

może czuć, że osoba, która zajmuje się nim podczas wydarzenia artystycznego 

czuje się w jakiś sposób niekomfortowo, bądź boi się pracy z osobą o szczególnych 

potrzebach. 

Animator powinien być zatem osobą kreatywną, odpowiedzialną, ciepłą, otwartą, 

cierpliwą i opiekuńczą. Nierzadko przydaje się również opanowanie oraz pewnego 

rodzaju zdecydowanie i stanowczość, wykorzystywane nie po to, by autorytatywnie 

kierować uczestnikami, lecz by usprawnić pracę całej grupy. Zwłaszcza wśród dzieci 

ze szczególnymi potrzebami, nadmierną pobudliwością psychoruchową itp., 

niezbędne jest ustalenie jasnych reguł współpracy i zachowanie odpowiedniego 

porządku, tak aby przebieg wydarzenia nie pozostawał zbytnio zakłócony. Bardzo 

przydatne są umiejętności artystyczne takie jak śpiew, gra na instrumentach, taniec, 

czy też umiejętności pedagogiczne i terapeutyczne. Znajomość specyfiki 

konkretnych zaburzeń czy niepełnosprawności również pozwoli lepiej odpowiadać na 

potrzeby podopiecznych oraz lepiej rozumieć ich możliwości. Do roli animatora 
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w spektaklach Fundacji zatrudniani są najczęściej absolwenci uczelni muzycznych, 

posiadający również ukończone kursy pedagogiczne. Są to nierzadko absolwenci 

muzykoterapii, wydziału edukacji muzycznej, pracujący na co dzień z dziećmi, 

prowadzący zajęcia artystyczne w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych. 

Jest to związane ze specyfiką naszych produkcji, które stawiają duży nacisk na 

sztukę muzyczną. Jednak w przypadku wydarzeń związanych z innymi dziedzinami 

sztuki warto zatrudnić do pracy osoby posiadające kierunkowe wykształcenie np. 

związane z aktorstwem czy sztukami plastycznymi, bowiem to oni czują się 

najswobodniej w dziedzinie z którą są na co dzień związani. A przez to, w połączeniu 

z odpowiednim podejściem do dziecka, są w stanie najlepiej „zarażać” pasją do 

sztuki. 

  

Animacja odbiorców z niepełnosprawnością może być jedną z form zapoznawania 

dzieci ze sztuką, umożliwienia im kreatywnego i artystycznego rozwoju, a nawet, 

posiadać może dobroczynny i terapeutyczny wpływ na funkcjonowanie dziecka 

z zaburzeniem. Dlatego w trakcie przygotowywania wydarzenia kulturalnego, warto 

poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi i potraktować je nieco szerzej, niż jedynie 

zestaw zabaw mających zająć czas podopiecznym. 
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Praktyczne zadania warsztatowe 
  

Zadania warsztatowe, które można przeprowadzić z pomocą animatora podczas 

wydarzenia kulturalnego można podzielić na kilka kategorii. Mogą być to zadania 

muzyczne, plastyczne, parateatralne, sprawnościowe lub też interdyscyplinarne. 

W rozdziale tym akcent położony zostanie na zadania z użyciem muzyki, bowiem to 

ona posiada udowodniony niejednokrotnie dobroczynny wpływ na umiejętność 

lepszego postrzegania świata, naukę, percepcję czy rozwój zdolności sensorycznych 

u dzieci z zaburzeniami rozwoju.  

  

Wydarzenie artystyczne dla widza z niepełnosprawnościami, nie musi być 

bezpośrednio formą terapii. Wręcz przeciwnie, celem wzięcia udziału w nim jest 

oderwanie się od rzeczywistości i przeniesienie w całości do świata sztuki oraz 

korzystanie z walorów tego świata. Nierzadko również, może to być propozycja „dla 

wszystkich”, zakładająca możliwość wzięcia udziału publiczności 

z niepełnosprawnościami, jednak nie dzieląca zadań na propozycje dla dzieci 

z zaburzeniami i bez nich. Tego rodzaju integracja dzieci przynosi pozytywne 

rezultaty w wymiarze społecznym, dla obu stron. Dlatego też nie rozpatrujmy zadań 

warsztatowych jedynie jako ćwiczeń z zakresu usprawniania poszczególnych 

obszarów rozwoju (tym zajmuje się bezpośrednio pedagogika specjalna i różne 

rodzaje zajęć terapeutycznych), a bardziej jako formę wspólnego muzykowania, 

kreatywnego wzmocnienia czy możliwość artystycznego wyrażania się. Istotnym 

elementem, który należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu poniżej 

wymienionych zabaw i zajęć jest ich jak najszersza dostępność dla wszystkich 

biorących udział i przyjazny charakter. Dobrze jest na przykład zaproponować 

uczestnikom ustawienie się w kręgu przy wykonywaniu zadań muzycznych, 

wspólnym śpiewie czy grze na instrumentach. Unika się wtedy generowania 

podziałów na “pierwszych i ostatnich”, “lepszych i gorszych” itp. Warto również 

przyjrzeć się poszczególnym zadaniom i mieć przygotowaną wersję alternatywną dla 

zadań, które mogą powodować jakieś problemy. Tak aby na przykład nie być 
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zmuszonym do zmiany aktywności przez całą grupę, a jedynie zaproponować 

konkretnemu uczestnikowi inną formę, taką jakiej bardziej potrzebuje. Oczywiście 

wersje alternatywne nie powinny być w żaden sposób gorsze, uboższe, bądź bardzo 

wyróżniające się – tak aby uczestnik nie poczuł się pokrzywdzony lub gorszy. 

Dodatkowo przy każdym z rodzajów zadania warto zachęcać wszystkich biorących 

udział do aktywnego wsparcia i pozytywnego motywowania siebie nawzajem. 

Doping, przyjazne kibicowanie, ciepła serdeczność płynąca ze strony prowadzącego 

czy innych uczestników może być niejednokrotnie elementem, który sprawi, że ktoś 

zdecyduje się na wzięcie udziału w danej aktywności.  

 

Propozycje zadań: 

  

1. Zadania z użyciem chusty Klanza 

2. Śpiew 

3. Zabawy logorytmiczne 

4. Gra na instrumentach perkusyjnych 

5. Budowanie własnego instrumentu 

6. Sesja muzykoterapeutyczna 

7. Taniec 

  

Zadania z użyciem chusty Klanza 

  

Kolorowa płachta materiału, zwana też chustą animacyjną lub chustą edukacyjną, 

służy przede wszystkim realizacji celów pedagogiki zabawy, stworzonej i stosowanej 

przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. 

Chusta o kształcie dużego koła o średnicy od 3 do 7 metrów, wykonana 

z połączonych ze sobą fragmentów wielokolorowego materiału, świetnie oddziałuje 

na zmysł wzroku, przyciąga i skupia uwagę. Dodatkowo założeniem zabaw z 

użyciem chusty jest współdziałanie całej grupy i integracja. Każdy uczestnik może 

złapać fragment materiału (bądź specjalny uchwyt doszyty na krawędzi chusty) 
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i wykonywać różne zadania poprzez potrząsanie materiałem, podrzucanie go, 

kładzenie na ziemi itp. Chusty są tworzone z odpornych i wytrzymałych tkanin, 

dlatego możliwe jest wejścia na, czy pod materiał lub owinięcie nim uczestników. 

Istnieje tu więc również aspekt oddziaływania na zmysł dotyku (chusta jest 

wykonana z przyjaznego materiału) oraz zaangażowanie całego ciała, zwiększanie 

świadomości ruchu i przestrzeni. 

Olbrzymim atutem zabaw z użyciem chusty jest jej szeroka dostępność. By wziąć 

udział w zabawie wystarczy jedynie złapać krawędź materiału, a nawet jeśli nie jest 

to możliwe, satysfakcję może przynieść samo oglądanie ruchu tkaniny, mieniących 

się barw, podskakujących po niej kulek, współdziałania ruchów chusty i dźwięków 

muzyki itp. 

Chustę można wykorzystywać na wiele różnych sposobów, w zależności od 

możliwości grupy. Mogą być to zadania manualne, rozwijające motorykę małą, takie 

jak potrząsanie za pomocą chusty przedmiotów znajdujących się na niej: lekkich 

kolorowych piłeczek, woreczków, piórek itp. Zadanie to nie wymaga sprawności 

fizycznej, może być wykonane również przez dzieci niepełnosprawne ruchowo. 

Mogą to być również zadania edukacyjne zawierające w sobie naukę słów, pojęć, 

kolorów. Jak chociażby prośba by stanąć na trójkącie o wywołanym przez animatora 

kolorze, kiedy np. ucichnie muzyka. 

Przy pomocy chusty można również nauczyć się prostych kroków tanecznych, takich 

jak ruch po okręgu w lewo, prawo, kroki w przód, tył, obroty, podskoki. Chusta 

ułatwia ustawienie się grupy w kształcie koła i utrzymanie tej pozycji w trakcie 

przebiegu tańca. 

Każdą zabawę warto wzbogacić o doznania słuchowe, poprzez zaprezentowanie 

w tle ścieżki muzycznej, bądź wspólne zaśpiewanie melodii lub piosenki, która 

współgra z animacją tkaniny. Od nastroju prezentowanej muzyki mogą zależeć 

również ruchy chusty – delikatne i szybkie ruchy przy szybkich wysokich dźwiękach, 

zamaszyste i obszerne ruchy przy długich i i niskich dźwiękach, analogicznie do 

muzyki w nastroju radosnym i kontemplacyjnym itp. 

Zalety zabaw wykonywanych z chustą to m.in.: pobudzanie kreatywności, ćwiczenie 

spostrzegawczości i refleksu, integracja grupy i zdobywanie umiejętność pracy 
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wspólnej, duża porcja ruchu likwidująca napięcia fizyczne, rozładowanie stresu, 

wzmacnianie potencjału. 

Okrągły kształt chusty świadczy też o jednej z jej istotnej właściwości. Zadania 

z chustą nie generują podziałów, nie zakładają rywalizacji, nie tworzą wygrywających 

i przegrywających, ale zakładają równe uczestnictwo każdego, co sprzyja budowaniu 

poczucia własnej wartości, otwartości i samoakceptacji. 

  

Śpiew 

Wpływ wspólnego muzykowania, w tym grupowego śpiewu był niejednokrotnie 

badany i wykorzystywany w wielu różnych formach terapii. Za dobroczynne cechy 

śpiewu uważa się: możliwość rozładowania napięcia, możliwość wyrażenia własnych 

przeżyć poprzez dowolną interpretację każdego ze śpiewających, zwiększenie 

ekspresji uczuciowej czy umiejętność współpracy w grupie oraz satysfakcję 

z osiągnięcia wspólnego celu w przypadku śpiewu w chórze. Śpiew wpływa również 

na kształtowanie świadomości własnego ciała, bowiem pamiętać należy, że 

w przypadku śpiewania melodii, instrumentem jest krtań, gardło, płuca, ale też całe 

ciało śpiewającego. Dodatkowo wspólny śpiew służy też koncentracji, ćwiczeniu 

uważności i pamięci, chociażby podczas zapamiętywania melodii, lub niekiedy tekstu 

piosenki, której uczy animator. 

W związku z tym nauka śpiewu piosenki sprawdza się w wielu różnych przypadkach 

i przy współpracy ze zróżnicowaną grupą odbiorców. 

Piosenki, które są łatwe do nauczenia w grupie muszą spełniać kilka cech. Powinny 

mieć one: 

1. Nieskomplikowaną, łatwą do powtórzenia melodię 

2. Niewielki ambitus melodyczny (a więc niewielką różnicę pomiędzy 

najniższym, a najwyższym dźwiękiem melodii, tak aby wszystkie dźwięki były 

w skali głosu dziecka) 

3. Prosty tekst, najczęściej rymowany 
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4. Możliwość interpretacji słów piosenki za pomocą gestów: np. wschodzące 

słońce ukazane za pomocą unoszących się rąk, kapanie deszczu ukazywane 

palcami pukającymi w podłogę itp. 

  

Dobrze jest również jeśli piosenka użyta w przebiegu animacyjnym nawiązuje treścią 

bądź charakterem do całości przebiegu historii. W spektaklu fundacji Szuka Forma 

pt. Róża wiatrów dzieci uczą się wykonania prostej szanty. Całość historii opowiada 

o podróży statkiem. W Kukułeczce zaś, której fabuła toczy się na polskiej wsi, dzieci 

słuchają i uczą się ludowych pieśni na temat zwierząt i zwyczajów. 

  

Oprócz nauki piosenek, czy konkretnych przebiegów melodyczno-rytmicznych 

wskazanym jest również pozwolić dzieciom na improwizację za pomocą śpiewu. 

Można w ten sposób uczyć się okazywania różnych emocji (zaśpiewanie złości, 

zaśpiewanie strachu, zaśpiewanie radości) oraz pozwolić śpiewającemu na 

kreatywne wyzwolenie własnych pokładów artyzmu. Może to być również propozycja 

dla dzieci, które nie są w stanie powtórzyć tekstu lub konkretnej wysokości dźwięku, 

tak aby pozwolić na wzięcie udziału każdemu, kto chciałby się zaangażować we 

wspólne muzykowanie. 

Zabawy logorytmiczne 

Logorytmika jak sama nazwa wskazuje jest połączeniem dziedzin logopedii i rytmiki, 

oddziałuje więc na mowę, aparat ruchowy i koordynację słuchowo-ruchową. Jest ona 

wykorzystywana w pracy z dziećmi, również tymi z zaburzeniami mowy, 

zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością umysłową, lub 

niepełnosprawnością wzrokową czy słuchową. 

Ćwiczenia logorytmiczne w dużej mierze operują zabawami rytmem, śpiewem 

i przede wszystkim swobodnym bądź ukierunkowanym ruchem do muzyki. Często 

stosuje się również grę na instrumentach perkusyjnych. Ich zadaniem jest między 

innymi: rozwój aparatu mowy, rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej, 

kształcenie słuchu i wrażliwości muzycznej. Logorytmika proponuje następujące 

aktywności: 
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1. Wszelkie ćwiczenia związane z rozwojem aparatu mowy (artykulacyjne, 

fonacyjne, emisyjne, oddechowe) np.: 

a. ćwiczenia języka, masowanie policzków, nabieranie świadomości 

odnośnie budowy aparatu głosu (drganie strun głosowych) 

b. wdech i wydech, nauka oddechu przeponowego, świszczenie, 

dmuchanie, chuchanie 

c. zabawy dźwiękonaśladowcze: powtarzanie głosów zwierząt, maszyn, 

trzasków, szelestów itp. 

d. frazowanie tekstu piosenek, tekstu mówionego 

2. Ćwiczenia rytmiczne 

a. nauka miarowego chodzenia, marszu, biegu, podskoki, skakanie z nogi 

na nogę 

b. nauka rozróżniania różnego metrum, akcentowanie za pomocą 

klaskania, tupania 

c. naśladowanie rytmów zagranych np. na perkusji 

d. rytmizacja wierszyków, tekstów piosenek, wyliczanek 

3. Ćwiczenia ruchowe 

a. swobodny ruch do muzyki 

b. improwizacje ruchowe 

c. obrazowanie za pomocą ruchu całego ciała tekstów piosenek 

d. ćwiczenia szybkiej reakcji i spostrzegawczości, zatrzymywania 

i pobudzania, reagowanie na hasła STOP i START, na brak muzyki i jej 

pojawienie się, na krótkie sygnały dźwiękowe 

4. Ćwiczenia muzyczne 

a. granie na instrumentach zestawu Orffa 

b. wydobywanie dźwięków z przedmiotów codziennego użytku 

c. śpiew, nauka piosenek, powtarzanie zwrotów melodycznych, 

improwizacja głosem 

d. nauka rozróżniania kontrastów w muzyce: dynamiczne (głośno – 

cicho), agogiczne (szybko – wolno) 

e. uważne słuchanie, uwrażliwienie na ciszę 
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Zabawy i zadania logorytmiczne są pośrednią formą pomiędzy nauką, rozwijaniem 

umiejętności, ćwiczeniem rozwoju psychoruchowego, a po prostu zabawą do 

muzyki. Łączą one zadania, które wymagają skupienia, z radosnymi podskokami, 

tańcami i ruchem całego ciała, dlatego sprzyjają zaangażowaniu grupy. Ze względu 

na kluczowy udział muzyki, zabawy te niosą ze sobą duży potencjał i działają na 

wiele istotnych sfer rozwoju dzieci, a przy okazji poprzez sporą ilość ruchu uwalniają 

od napięć i działają pozytywnie na nastrój. 

Gra na instrumentach perkusyjnych 

Gra na jakimkolwiek instrumencie bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, 

jego wrażliwości, umiejętności, a w przypadku choroby – może nawet służyć 

komunikacji z otoczeniem. 

W rozdziale tym poruszona zostanie tematyka gry na instrumentach perkusyjnych, 

dlatego że jest to grupa instrumentów najbardziej dostępna dla dzieci. Nie potrzeba 

wielu godzin czy dni ćwiczeń aby wydobyć dźwięk z bębenka, tamburyna czy 

trójkąta. Dzięki temu każde dziecko, bez względu na swój poziom rozwoju, może 

swobodnie muzykować i z powodzeniem grać rytmy i melodie, improwizować, czy 

nawet nauczyć się wykonywać proste utwory. 

  

Najpopularniejszym zestawem do wykonywania z dziećmi muzyki na instrumentach 

perkusyjnych jest tzw. zestaw instrumentów Orffa . Jest to zestaw kilku, kilkunastu 

instrumentów perkusyjnych, który służy do muzykowania z dziećmi bazując na 

metodzie pedagogicznej niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Z założenia 

instrumenty służą do jednoczesnej zabawy i edukacji muzycznej. Gra na nich ma 

rozbudzać wrażliwość i wyobraźnię muzyczną dzieci, uczyć poczucia rytmu oraz dać 

możliwość tworzenia muzyki, co jest szczególnie istotne u osób z upośledzeniem 

umysłowym czy zaburzeniem rozwoju. Dzięki temu, że dziecko samo może stworzyć 

rytm czy melodię i zostać autorem kompozycji, rozwija się poczucie sprawczości, 

wzmacnia się pewność siebie i podwyższa samoocena. Granie na instrumentach 

perkusyjnych w zespole to dodatkowa atrakcja w postaci możliwości stworzenia 
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wspólnego dzieła i grania w orkiestrze. W skład typowego zestawu instrumentów 

Orffa wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, marakasy, trójkąty, dzwonki. 

 

Fotografia przedstawia: Trzy instrumenty na białym tle: jedną parę kolorowych 

marakasów, trójkąt oraz janczary.  
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Fotografia przedstawia: cztery instrumenty na białym tle: dzwonki diatoniczne, 

bębenek baskijski, etniczną grzechotkę, dwie pary kolorowych kastanietów.  

 

Nie trzeba mieć oczywiście całego instrumentarium Orffa, żeby zaprosić dzieci do 

grania na perkusji. Wystarczy już sam bębenek, bądź dzwonki, które przez wielu 

traktowane są na równi z zabawkami i często znajdują się w otoczeniu dziecka 

(popularnie nazywane “cymbałkami”). Na bębenku możemy wykonywać proste 

rytmy, dziecko może tworzyć je samo, bądź próbować powtarzać po prowadzącym. 

Dobre jest również ćwiczenie poczucia rytmu do muzyki prezentowanej w tle, np. 

szukanie akcentowanych części taktu lub tworzenie pasujących do słyszanej melodii 

rytmów. Dzieci lubią naśladować, dlatego też, gdy zaproponujemy im posłuchanie 

muzyki z wyraźną partią perkusji (dotyczy to w zasadzie większości muzyki 

rozrywkowej), często mają one chęć odtworzenia partii perkusisty własnoręcznie. 

Na dzwonkach zaś, możemy tworzyć proste melodie. O ile w przypadku bębenka 

wystarczy sam ruch dłoni, to w przypadku dzwonków, ćwiczymy również motorykę 

małą poprzez odpowiednie ustawienie i trzymanie pałeczki, a także koordynację ręka 
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– oko. Dobrze jest również przetestować z dzieckiem jaki dźwięk powstaje w wyniku 

jakich działań. Czy sztabka uderzona palcem, paznokciem, pałeczką, drewnianą 

końcówką pałeczki zawsze brzmi tak samo? Można bawić się glissandami, czyli 

posuwistymi ruchami pałeczki przez całe dzwonki w jedną i w drugą stronę na 

zmianę lub w inny sposób testować możliwości brzmieniowe instrumentu. 

Oczywiście na dzwonkach można zagrać również proste i znane wszystkim melodie, 

takie jak „Wlazł kotek na płotek” czy „Panie Janie”. Gra na dzwonkach nie musi 

wymagać znajomości nut, instrukcje do zagrania tych melodii znajdziemy bez 

problemu w internecie. 

Warto od wczesnego dzieciństwa proponować dziecku taką formę aktywności, 

zarówno indywidualnie i w grupie. Warto również pozwolić dziecku na samodzielną 

interpretację bądź improwizację w grze na wymienionych instrumentach. Nie zawsze 

celem musi być poprawne uderzenie w bębenek czy sztabkę, większą wartość ma 

uwrażliwienie dziecka na dźwięk, kształtowanie jego słuchu i zachęcanie do 

swobodnego muzykowania w przyszłości. 

  

Istnieją również różne alternatywy dla klasycznych instrumentów. Może to być 

używanie przedmiotów codziennego użytku i przysłuchiwanie się temu jakie wydają 

one dźwięki. Brzęk kluczy, uderzanie w różnego rodzaju i rozmiaru miski i garnki, 

szukanie dźwięków w rozmaitych powierzchniach: drewniane drzwi, betonowa 

ściana, metalowa skrzynka, kaloryfer, okno itp. Propozycją takiej zabawy mogą być 

zagadki dźwiękowe, gdzie prowadzący wykorzystuje różne przedmioty codziennego 

użytku i wydaje z nich dźwięki (woda w butelce, foliowy worek, darcie papieru, 

uderzanie metalowych sztućców itp.), a dzieci z zamkniętymi oczami próbują 

odgadnąć co może wydawać taki odgłos. 

Istnieją również na rynku różne nowatorskie instrumenty, które służą do animacji, 

edukacji i zabawy muzyką z dziećmi. Przykładem mogą być Bum Bum Rurki, czyli 

zestaw lekkich, plastikowych tub o różnych długościach, które po uderzeniu 

w dowolną powierzchnię wydają dźwięk o określonej wysokości. Na Bum Bum 

Rurkach może zagrać praktycznie każdy, a kiedy brzmią one w całym zespole dają 

fantastyczne, przestrzenne doświadczenie dźwięku. Dzięki ich kolorom dzieci 

chętnie podejmują się zabawy z nimi i możliwe jest zagranie na nich większości 
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prostych melodii bez znajomości nut. System kolorów jest jednocześnie systemem, 

w którym można zapisać poszczególne utwory i jednocześnie nauczyć dzieci je 

wykonywać. 

 

Fotografia przedstawia: cztery plastikowe, kolorowe rury, bum bum rurki.  

 

 Fotografia przedstawia: cztery plastikowe, kolorowe rury, bum bum rurki w zbliżeniu.  
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Budowanie własnego instrumentu 

Kolejną propozycją animacyjną może być zadanie, które skupia w sobie wiele 

różnorodnych czynności: plastyczne, manualne, muzyczne, koordynacyjne. Jest nim 

budowa przez każde dziecko własnego, prostego instrumentu. Może to być 

instrument perkusyjny, albo prosty instrument strunowy. Poniżej dwa przykłady 

wykonania takiego instrumentu. 

 

Do budowy instrumentu perkusyjnego będą potrzebne: 

 

1. Tekturowa tuba wraz z dwoma zatyczkami.  

Fotografia przedstawia: tekturową tubę i dwie białe plastikowe zatyczki na białym tle.  
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Taką tubę wraz z zatyczkami można za niewielką cenę kupić w sklepach 

z artykułami papierniczymi bądź w internecie. Można skorzystać również z tub po 

folii aluminiowej, papierze do pakowania prezentów bądź rolce papieru toaletowego. 

Wtedy za zatyczkę może posłużyć kolorowa taśma klejąca. 

 

2. Ziarna fasoli – bądź ryżu, grochu, soczewicy. Świetnie sprawdzi się też 

mieszanka wszystkiego. Im większa różnorodność ziaren tym ciekawszy 

dźwięk wyda instrument. 

 

 

Fotografia przedstawia: ziarna fasoli “Piękny Jaś” na białym tle.  
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3. Kolorowe kredki, pisaki, brokat, papier – pełna dowolność.  

 

WYKONANIE: 

Jedną stronę tuby zatkaj nakrętką. 

 

Fotografia przedstawia: po stronie lewej dłonie zamykające tekturową tubę białą 

plastikową zatyczką, po stronie prawej wnętrze kartonowej tuby zamkniętej z jednej 

strony zatyczką, obie części zdjęcia na białym tle. 
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Jeżeli nie masz zakrętki, jedną stronę tuby zaklej kolorową taśmą klejącą. 

Fotografia przedstawia: tekturową tubę z wlotem zaklejonym czerwoną taśmą 

klejącą na białym tle. 
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Do tuby wsyp trochę ziaren, które posiadasz. 

 

Fotografia przedstawia: ziarna fasoli “Piękny Jaś”, wsypywane do tekturowej tuby za 

pomocą dłoni na białym tle. 
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Zamknij tubę z drugiej strony i gotowe! Instrument stworzony. Można na nim grać 

uderzając w dłonie, różne części ciała, przesypując powolnie ziarna z jednej strony 

w drugą przechylając grzechotkę. 

 

Fotografia przedstawia: tekturową tubę zamkniętą za pomocą plastikowej zatyczki 

na białym tle. 

 

Na tubie można też nakleić kolorowy papier, pomalować ją farbami, kredkami lub 

brokatem.  
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Zadanie to można przeprowadzić w grupie dzieci i młodzieży, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi i pomoc każdemu w precyzyjnym wykonaniu (wsypywanie małych 

ziaren może być trudne dla uczestników z zaburzeniami koordynacji ruchowej). 

Należy również dopilnować, aby dziecko nie włożyło ziarna do ust bądź nosa. Kiedy 

każdy będzie miał już gotowy instrument dobrze jest zaproponować zagranie 

improwizacji perkusyjnej w zespole. Aby wydobyć dźwięk z rurek można nimi 

potrząsać, uderzać w ziemię, uderzać w dłoń, bądź delikatnie w inne części ciała 

(kolana, uda, brzuch). Dzięki temu możemy obserwować jak zmienia się odgłos 

wydobywający się z instrumentu i aktywizować całą postawę dziecka podczas 

grania. 

 

Do budowy instrumentu strunowego będą potrzebne: 

  

1. Tekturowe pudełko/plastikowe pudełko do przechowywania żywności bez 

wieczka 

 

Fotografia przedstawia: plastikowy pojemnik na żywność na białym tle. 
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2. Arkusz szarego papieru i nożyczki 

 

Fotografia przedstawia: arkusz brązowego papieru do pakowania prezentów z 

gwiazdkami oraz nożyczki na białym tle. 
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3. Gumki recepturki 

Fotografia przedstawia: kilka sztuk zielonych gumek recepturek na białym tle. 

 

 

WYKONANIE: 

Arkusz szarego papieru należy złożyć na pół i narysować na nim pół okręgu. 

Następnie należy wyciąć nożyczkami dziurę i rozłożyć arkusz uzyskując efekt 

wyciętego koła. 
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Fotografia przedstawia: złożony na pół arkusz brązowego papieru w gwiazdki na 

białym tle z wyrysowanym półokręgiem. 
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Fotografia przedstawia: rozłożony arkusz brązowego papieru w gwiazdki na białym 

tle z wyciętym na środku okręgiem. 

 

Arkusz papieru z wyciętą dziurką (to otwór rezonansowy) trzeba nałożyć na pudełko 

i przytrzymać papier za pomocą gumki recepturki.  

 

35 



 

 

Fotografia przedstawia: na górze – dłonie nakładające arkusz brązowego papieru 

z wyciętym otworem na plastikowe pudełko na żywność; na dole – gumka recepturka 

nałożona na pojemnik przytrzymuje arkusz papieru dookoła. 

 

Pozostałe gumki (4-6 sztuk) nakładamy na pudełko, tak aby przecinały otwór 

rezonansowy w poprzek. 
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Fotografia przedstawia: rzut z góry na stworzony instrument muzyczny z czterema 

gumkami recepturkami w roli strun.  

 

Dzięki temu powstaje instrument strunowy z otworem i pudłem rezonansowym, tak 

jak wygląda to w przypadku skrzypiec czy gitary. Struny, czyli gumki recepturki 

można szarpać palcami. Od ich naciągu będzie zależała wysokość dźwięku, niektóre 

z gumek można związać od dołu na dodatkowy supełek, wtedy będą grały wyżej. Te 

które zostaną luźniejsze wydadzą niższe dźwięki. 

  

Zadanie to dobrze wykonywać w parach, gdzie uczestnicy mogą sobie nawzajem 

pomagać, naciągać gumki, obłożyć pudełko papierem itd. Oczywiście wszystko to 

przy równoczesnej pomocy i pod nadzorem animatora/prowadzącego zajęcia. 

Powyższe propozycje to tylko dwa przykłady, istnieje znacznie więcej możliwości: 

grzechotki z opakowań po produktach spożywczych, bębenki z puszek i wiele 
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innych. Najistotniejsze w tym zadaniu jest to, że dziecko może samodzielnie 

wykonać instrument, zagrać na nim, a po zakończonych zajęciach otrzymać 

instrument na pamiątkę i dalej używać go w domu. 

Sesja muzykoterapeutyczna 

  

W pracy w grupie z dziećmi z niepełnosprawnością dobrze sięgać po aktywności, 

które nie tylko bawią ale mają też terapeutyczny wymiar. Jednym z przykładów 

takich działań może być odbycie krótkiej sesji muzykoterapeutycznej z dziećmi. 

Oczywiście nie musi być to wydarzenie dominujące w przebiegu całej animacji, 

dobrze jeśli odbędzie się na przykład pod koniec wydarzenia/zabawy, tak aby 

wyciszyć odbiorców przed zakończeniem spotkania. 

  

W grupie, w przebiegu wydarzenia nie da się odtworzyć całej standardowej sesji, 

warto jednak czerpać z jej poszczególnych elementów. Na przykład relaksacji 

i wizualizacji. Dzieci pod koniec wydarzenia mogą zostać poproszone o położenie 

się bądź przybranie półleżącej pozycji w jakimś przyciemnionym miejscu. Ważne jest 

przyjazne otoczenie, można skorzystać tutaj z worków sako, miękkich gąbek, 

dywanów, koców, wszystkiego co pozwoli wygodnie rozłożyć ciężar ciała. 

Odpowiednie ciepłe i delikatne światło powinno zostać uzupełnione o muzykę ze 

spokojną frazą, niskim poziomem głośności, ewentualnie z elementami dźwiękowymi 

naśladującymi odgłosy przyrody (jeśli tego będzie dotyczyć przedmiot wizualizacji). 

Animator może poprosić dzieci o położenie się, zamknięcie oczu i skupienie się na 

sobie, swoim ciele i własnym przeżyciu. Następnie można snuć różnego rodzaju 

opowieści bazując na wyobraźni słuchaczy i skupiając się na wywoływaniu przede 

wszystkim pozytywnych wspomnień, bodźców. Może to być wizualizacja leżenia na 

plaży i ogrzewania się w promieniach słonecznych, przy akompaniamencie 

delikatnego wiatru i morskiej wody; może to być wizyta na łące pełnej pachnących 

kolorowych kwiatów; może to być przywoływanie pozytywnych wspomnień 

z kontaktów z przyjaciółmi, bliskimi, zwierzętami, lub sytuacje zupełnie abstrakcyjne, 
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takie jak unoszenie się własnego ciała w locie, zapadanie się w jakąś przyjemną 

substancję, itd. 

Treść i rodzaj wizualizacji zależy jedynie od wyobraźni prowadzącego, a także od 

poziomu intelektualnego grupy. Najważniejsze, aby na celu mieć rozluźnienie całego 

ciała, odprężenie umysłu i oderwanie się na chwilę od rzeczywistości. Treści mogą 

być wspomagane przez odpowiednią pracę przepony, czyli głębokie wdechy 

i wydechy, a także prośby o napinanie i rozluźnianie kolejnych mięśni w ciele, tak 

aby znaleźć ewentualne napięcia i zlikwidować je. 

Istotnym jest żeby taka relaksacja przy muzyce rozpoczynała się w spokojnym 

tempie, bez pośpiechu i dokładnie w taki sposób kończyła. Aby dzieci nie zostały 

zbyt nagle wyciągnięte z błogich przeżyć, należy dać czas na spokojny powrót 

myślami do momentu rzeczywistego oraz powolnymi ruchami wprowadzić ciało 

w pozycję stojącą/siedzącą, gotową do dalszego działania. 

 

Fotografia przedstawia: dwie siedzące animatorki z grupą leżących na poduszkach 

dzieci we wnętrzu przypominającym statek. Światła przyciemnione, w różowych 

barwach.  
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Taniec 

Jeśli chodzi o zadania taneczne, tutaj również trzeba podejść do zagadnienia 

bardziej w formie zabawy, niż nauki konkretnych kroków tanecznych różnych 

gatunków tańca. Oczywiście istnieją tańce z na tyle nie skomplikowanymi figurami, 

że można ich uczyć już najmniejsze dzieci. Jednak zakładając, że koordynacja 

ruchowa jest jednym z częstych problemów występujących przy wielu rodzajach 

zaburzeń i niepełnosprawności, należy skupić się nie na technice, a na pobudzaniu 

do ruchu w formie zabawy. 

  

Przydatne mogą być tutaj: 

 

1. Improwizacje taneczne do różnych, zmiennych gatunków muzycznych 

 Dzieciom można prezentować różne rodzaje muzyki tanecznej np. dworskie tańce 

średniowieczne, barokowe menuety, walce angielskie, tańce z grupy 

latynoamerykańskich, rock’and’rolle itd. Na zasadzie ukazywania różnic w przebiegu 

linii melodycznej, a także różnorakiej ekspresji ciała – od ruchów delikatnych, 

miarowych, stąpania na palcach czy ukłonów, po dzikie podskoki, kręcenie biodrami 

i szybkie przebieranie nogami. 

  

2. Grupowe zabawy taneczne 

 Istnieje wiele zabaw bazujących na tańcu, chociażby w polskiej kulturze muzycznej. 

W spektaklu Kukułeczka Fundacji Sztuka Forma, dzieci wspólnie z animatorkami 

bawią się w zabawę „Miotlarz”. Jedno z dzieci dostaje tytułową miotłę i ma za 

zadanie „pozamiatać” nią nogi pozostałych uczestników, którzy w tym czasie 

swobodnie tańczą wykonując obroty, podskoki, kroki dostawne, itp. Gdy muzyka 

zatrzymuje się, miotlarz rzuca miotłę na ziemię i wybiera swojego następcę, który 

znów podobnie, wraz z brzmieniem pierwszych taktów muzyki, powraca do 

zamiatania. Takich zabaw można odnaleźć wiele, bazując na kulturach różnych 

regionów czy krajów, bądź po prostu samemu stworzyć fabułę. Warto do tańców 

używać rekwizytów, by wzmocnić atrakcyjność przebiegu. 
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Fotografia przedstawia: grupę dzieci ustawionych w okręgu, trzymających w dłoniach 

zwisające z góry różnobarwne wstążki. 

 

3. Swobodne tańce powtarzane za animatorem 

To tańce, w których nie ma konkretnych zadań do wykonania, nie istnieje żaden 

element rywalizacji, mają one za zadanie wprowadzić ciało w ruch i pozwolić grupie 

na wspólne wykonanie podobnego układu, każdy w miarę własnych możliwości. 

Dobrze jest użyć tutaj jakiegoś rekwizytu np. kolorowych wstążek lub apaszek, da to 

ciekawy i przyciągający wzrok efekt wizualny i uatrakcyjni całość. Tańce takie są 

wykonywane oczywiście do muzyki – może być to muzyka specjalnie przygotowana 

pod taniec, bądź istniejąca już twórczość, choćby z gatunku muzyki klasycznej. 

Ruchy animatora powinny być czytelne i łatwe do powtórzenia przez wszystkich 

w grupie np.: unoszenie i opadanie rąk, obroty, podskoki, kucanie, wstawanie, 

łapanie się w parach za ręce itp. Każde z dzieci powinno mieć też możliwość do 

swobodnej interpretacji ruchów, jeśli nie jest w stanie powtórzyć dokładnie tego, co 

proponuje prowadzący. 
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Fotografia przedstawia: w pierwszym planie – chorągiewki na sznurku, w drugim 

planie – tańczące dzieci trzymające w dłoniach kawałki pociętej folii malarskiej. 
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Dostosowanie scenografii i aranżacja przestrzeni 
 

Scenografia przyjazna dziecku z niepełnosprawnością 

W przypadku spektaklu intermedialnego scenografia, która powstaje jako jeden z 

pierwszych elementów, tuż po ogólnej koncepcji wydarzenia, jest jego kluczowym 

elementem. Już na etapie planowania należy wziąć pod uwagę specyfikę 

konstruowania przestrzeni wokół dzieci, które mają szczególne potrzeby. Jako, że 

w wypadku spektaklu intermedialnego występuje element realnego 

współuczestnictwa dzieci, (tak jak np. podczas warsztatów) każdy element, który 

zostanie stworzony musi służyć dziecku, jego chęci eksplorowania, potrzebie 

dotyku i wejścia w głąb. Mowa tu zatem o performatywnej scenografii, a nie formie 

dekoracji teatralnej, która stanowi jedynie wizualne tło dla całości rozgrywającej się 

w jej przestrzeni.  

Tworzy to oczywiście zwiększone wymagania wobec trwałości i bezpieczeństwa 

konstrukcji, jej rozmiarów, czy zastosowanych mechanizmów. Elementy 

scenograficzne, które stosowane są w spektaklach Fundacji Sztuka Forma są 

najczęściej sporych rozmiarów i wagi dlatego, że w założeniu muszą “obsłużyć” 

około 20-osobową grupę dzieci.  

 

Elementy scenografii mają za zadanie budować historię. Tworzą one realną 

przestrzeń, do której dzieci wkraczają, przenosząc się tym samym do świata 

stworzonej opowieści. Warto dbać więc o wiarygodność tworzonych elementów, tak 

aby jak najbardziej pozwolić użytkownikowi zanurzyć się w wykreowaną 

rzeczywistość. Przykładowo, w morskiej opowieści pt. “Róża wiatrów” dzieci po 

wejściu do sali widzą fragment kadłuba statku, na którego pokład mogą wejść. Na 

statku stoi koło sterowe, jest tam również maszt z wciąganym na niego żaglem za 

pomocą lin, po bokach statku wykute są okrągłe okienka. Początek przedstawienia 

jest więc autentycznym początkiem morskiej podróży. W “Kosmicznej dziurze” 

natomiast dzieci wsiadają wspólnie do rakiety, która zabiera ich w kosmiczną 
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wyprawę. Rakieta jest zbudowana z płyty OSB, posiada opuszczane zejście 

w formie podjazdu oraz silnik, który wprowadza całą płytę w drżenie, tak aby jak 

najrealniej oddać moment startu oraz aby pozwolić uczestnikom odbierać bodźce za 

pomocą całego swojego ciała.  

 

 

 

Fotografia przedstawia: elementy scenografii spektaklu – platformę na kołach wraz 

z kapokami ratunkowymi, płachty białego materiału podwieszone pod ścianą w 

formie żagli, konstrukcję z zawieszoną siatką oraz grupę dzieci wraz z dwiema 

animatorkami, stojącą pośród opisanych elementów. Światła przygaszone 

w barwach błękitu.  
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Fotografia przedstawia: grupę dzieci wraz z dwiema animatorkami, siedzącą 

w okręgu na platformie z opuszczanym zejściem w kolorze niebieskim.  

 

Aby scenografia była przyjazna dziecku musi oprócz walorów konstrukcyjnych 

i technicznych być przyjemna w odbiorze. Dlatego też warto uzupełniać ją 

o odpowiednie oświetlenie w ciepłych, jasnych, lecz nie jaskrawych barwach, 

wzbogacać o elementy takie jak: pokrycie z miękkich tkanin, naturalne materiały, 

puszyste dywany, poduszki sako, gąbki, doświetlenie w formie małych światełek 

LED. Ważny jest również dobór odpowiedniej kolorystyki, unikanie neonowych 

i ostrych kolorów na rzecz spokojnych barw i odcieni.  

Sensoryczność scenografii 

Ważnym aspektem w spektaklach, w których biorą udział dzieci z zaburzeniami, jest 

sensoryczność dostępnych elementów. W przestrzeni sztuki często spotkać się 

można z wieloma zakazami dotyczącymi chociażby dotykania eksponatów 

w muzeach czy galeriach sztuki. Taka forma mocno ogranicza czy wręcz 

w niektórych przypadkach zupełnie pozbawia możliwości uczestnictwa widza, 

chociażby z niepełnosprawnością wzrokową. Dlatego też, w spektaklach Fundacji 

podstawowym założeniem scenografii jest jej użyteczność i dostępność dla każdego 
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odbiorcy. Wymusza to korzystanie z różnorakich rozwiązań podczas tworzenia 

wszystkich elementów. Korzystnym jest używanie różnorodnych faktur i powierzchni, 

jak chociażby: powierzchnie gładkie, chropowate, matowe, błyszczące, puchate, 

miękkie, twarde, zmieniające swoją strukturę pod wpływem dotyku, nieruchome itd. 

Scenografia stara się oddziaływać na wszystkie zmysły, jednocześnie ucząc dzieci, 

że świat może być postrzegany bardzo różnorodnie. Można proponować 

doświadczanie elementów zimnych jak lód, mokrych, suchych, zapoznawanie się 

z naturalnymi i organicznymi trawami, owocami, nasionami, zbożami, piaskiem, 

żwirem. Dzieci mają swobodny dostęp do każdego z tych elementów, mogą wkładać 

je w dłonie, badać, eksplorować. Niekiedy pojawiają się również elementy zapachu, 

np. pachnące przyprawy, zioła i kwiaty. Ważne jest wykorzystywanie także 

elementów doświadczanych całym ciałem: ruchu powietrza w formie wiatru, 

poczucia wilgoci, ciepła, zimna, drżenia, wibracji itp.  

Na scenografię składają się również rekwizyty, czyli wszystkie małe elementy, 

z którymi dzieci obcują w czasie przedstawienia. Są one oczywiście związane 

z historią fabularną całości, ale jednocześnie stanowią uzupełnienie w postaci 

oddziaływania na kolejne zmysły odbiorców. Znakomitymi rekwizytami są różnego 

rodzaju przeszkadzajki, instrumenty perkusyjne oraz etniczne, których użycie 

urozmaica warstwę muzyczną wydarzenia, tym samym umuzykalniając dzieci 

i uwrażliwiając je na doznania artystyczne związane z rytmem i melodią. 

Rekwizytami mogą być też różnego rodzaju zabawki, pozwalające ćwiczyć 

koordynację i motorykę, czy elementy potrzebne do stworzenia większej całości, jak 

chociażby tuby i nasiona do zbudowania instrumentów.  

Poznawanie scenografii za pomocą wszystkich zmysłów staje się dodatkowym 

atutem przedstawienia i stwarza większe możliwości poznawcze dla osób, które nie 

mają możliwości postrzegania świata za pomocą wszystkich zmysłów, bądź 

potrzebują większej ilości stymulacji, by w pozytywny sposób odebrać i zrozumieć 

rzeczywistość wokół nich.  
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Fotografia przedstawia: dzieci przechodzące po plastrach drewna. Opadająca z góry 

wodna mgiełka mieni się w kolorowych światłach o barwach różu i błękitu. Na ziemi 

rozłożona pofałdowana folia malarska. 

 

 

Fotografia przedstawia: chłopiec i dziewczynka zanurzający ręce w drobnych, 

jasnych kamyczkach. 
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Użycie mechanizmów 

 
Oprócz konstrukcji z płyt, drewna, różnorodnych materiałów, pomocne 

w konstruowaniu tak bardzo oddziaływujących na odbiorcę scenografii, może być 

użycie różnego rodzaju mechanizmów. Mogą być to proste wentylatory, które 

ukazują ruch powietrza, naśladują morski czy górski wiatr. Mogą to być różnego 

rodzaju silniki, które wprawiają w ruch, bądź w drżenie elementy konstrukcyjne (silnik 

przymocowany do płyty, sklejki – naśladowanie rakiety, samochodu itp.). Warto 

również skorzystać z wody, np. użyć zraszaczy z których delikatnie kapie woda, 

bądź pryska wodna mgiełka. Za pomocą urządzeń elektrycznych można również 

zaprezentować dziecku doznanie ciepła (np. elektryczny piecyk). Oczywiście 

najistotniejszym aspektem przy używaniu tego typu rozwiązań jest używania ich 

w absolutnym poczuciu bezpieczeństwa dla uczestników. Niedopuszczalne jest aby 

jakiekolwiek elementy konstrukcyjne (kable, złączki, włączniki) pozostawały w 

zasięgu dzieci. Należy również dbać o stopniowe i delikatne dozowanie wrażeń 

(silnik nie może natychmiastowo wprawiać konstrukcji w mocne drżenie, woda nie 

może lać się strumieniem, piecyk, którego dotykają dzieci nie może być gorący, 

jedynie ciepły itd.). Przy takich elementach najlepszym rozwiązaniem jest 

stosowanie zdalnego systemu włączników wraz z regulacją, 

obsługiwanych z poziomu komputera. Inną ewentualnością jest obsługa wszelkich 

mechanizmów przez osobę techniczną, która czuwa nad włączeniem, regulacją 

i wyłączeniem każdego z elementów, tak aby całość pozostawała bezpieczna oraz 

komfortowa w odbiorze dla dziecka. Elementy instalacji elektrycznej i instalacji 

wodnej muszą być bezwzględnie niezależne i odizolowane od siebie. 

 

Bezpieczeństwo i adekwatność scenografii  

 
Bezpieczeństwo jest obok użyteczności kluczowym elementem całości scenografii. 

Materiały, z których jest ona budowana muszą być dostosowane i zabezpieczone 
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w taki sposób, aby naturalna ciekawość dziecka, bądź jakakolwiek forma interakcji 

nie była zagrożeniem. Dlatego też jeżeli mamy do czynienia z wodą, powinno się to 

dziać na wydzielonym do tego terenie, pokrytym odpowiednim materiałem 

zabezpieczającym powierzchnię i jednocześnie stanowiącym np. granice zabawy dla 

dzieci. Elementy powstające z drewna muszą być gładkie, wyszlifowane, należy 

zadbać aby w konstrukcjach nie pozostały żadne niezabezpieczone śruby, gwoździe 

itp. Dobrze jest używać w miarę możliwości naturalnych materiałów, takich jak: 

bawełna czy len. Są one miłe w dotyku i jednocześnie bezpieczne dla dotykających, 

nie powodują reakcji alergicznych. Z tego ostatniego powodu w produkcjach 

Fundacji nie decydujemy się na oddziaływanie na zmysł smaku. Ryzyko nietolerancji 

pokarmowych, alergii, bądź w przypadku niektórych osób, np. 

z niepełnosprawnością umysłową – ryzyko zadławienia, jest zbyt duże by 

proponować dziecku poznawanie smaków podczas trwania wydarzenia.  

 

Planowanie ruchu w przestrzeni scenograficznej 

 
 

Planując scenografię spektakli należy uwzględniać oczywiście możliwie komfortowy 

ruch grupy dziecięcej pomiędzy elementami,  również z uwzględnieniem osób 

z niepełnosprawnością ruchową. Każdy z elementów czy obszarów 

scenograficznych, w których w danym momencie prowadzony jest spektakl, musi 

być dostosowany do uczestników (i ich opiekunów). Koniecznym elementem jest 

oddzielanie od siebie kolejnych miejsc w scenografii spektaklu tak, aby ciągi 

komunikacyjne pozostawały wolne, nie zastawione żadnymi elementami i pozwalały 

na swobodne przejście, i ustawienie się całej grupy. Z tego powodu scenografia 

spektaklu przewidzianego na 20 osób, powinna obejmować przestrzeń około 80m2.  

 
Jednocześnie, dobrze jest, kiedy elementy scenografii posiadają też swoje granice, 

stanowiące zawężenie obszaru, w którym prowadzone są działania, tak aby dzieci 

wiedziały gdzie aktualnie mają skupić swoją uwagę oraz nie rozpraszały się po całej 

sali. Stawianie ścian, parawanów czy budowanie przestrzeni w sposób okalający, 
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służy też wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i nie wystawiania dzieci na szeroką 

przestrzeń, która (zwłaszcza w połączeniu z teatralnym oświetleniem 

i nagłośnieniem) może budzić u niektórych uczestników lęk. Dlatego też, 

w budowaniu historii i efektywnym udziale grupy w wydarzeniu, pomagają takie 

elementy scenografii jak: namioty, groty, wyspy z piaskiem otoczone sieciami, 

pokład statku wypełniony poduszkami. W spektaklach Fundacji wszystkie takie 

miejsca są konkretnie oznakowane i oddzielone od kolejnych “przystanków” 

scenografii, co sprawia, że dzieci są w stanie skupić się na zadaniach realizowanych 

w danym momencie oraz rozumieją w jakim punkcie historii się znajdują.  
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Warstwa muzyczno-dźwiękowa 

  

Muzyka w relacji do innych sztuk, w szczególności sztuk teatralnych, wchodzi 

w pewną relację. Relacja ta może być nadrzędna, podrzędna lub partnerska. 

Podejście do komponowania muzyki w połączeniu z innymi sztukami jest 

artystycznym wyborem twórcy; w tym opracowaniu omówiony zostanie przypadek, 

gdzie muzyka wspiera fabułę, opowiadanie historii. 

Dobrą sytuacją artystyczną jest, kiedy tworzeniem muzyki do danej formy zajmuje 

się muzyk, kompozytor, czyli osoba posiadająca pewne muzyczne kwalifikacje. We 

współczesności jednak istnieje dużo innych metod na pozyskanie muzyki do 

spektaklu teatralnego, które czasami dla realizatorów (nie-muzyków) wydają się 

bardziej kuszące. Nie ma nic złego w użyciu cytatu – utworu powstałego wcześniej – 

oczywiście z uwzględnieniem wymogów prawa autorskiego, lecz najlepsze efekty 

twórcze osiąga się w większości przypadków we współpracy z muzykiem, bądź 

kompozytorem. 

Rola muzyki 

Rolą muzyki w opisywanych formach – na poziomie percepcji, odczucia widza, czy 

uczestnika – może być wzmocnienie przeżycia emocjonalnego, urealnienie 

doświadczenia, czy przyjęcie roli użytkowej – np. kompozycja tańca, który staje się 

podstawą do form animacyjnych. Muzyk, kompozytor może osiągnąć wymienione 

cele przy pomocy dowolnych, wybranych przez siebie środków 

muzyczno-dźwiękowych. Jednak, aby doświadczenie odbiorcy było możliwie pełne 

wydaje się, że należałoby rozważyć użycie następujących elementów muzycznych 

przy zakomponowaniu sztuki intermedialnej z fabułą dla dzieci 

z niepełnosprawnościami: 

Muzyka jako element prowadzący – czyli muzyka na pierwszym planie. Może ona 

stać się pretekstem do rozmowy o muzyce, o jej cechach lub na przykład elementem 

wspierającym muzykoterapię. Szczególnym przypadkiem muzyki na pierwszym 

planie jest „muzyka przejść”, czyli ta która w tradycyjnym teatrze odtwarzana jest 
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w czasie zmian dekoracji pomiędzy scenami. W niniejszym opracowaniu omawiane 

potencjalne formy intermedialne nie muszą jednak posiadać tego typu ograniczeń 

(wydaje się być dobrym pomysłem tworzenie form otwartych – to jest bez 

sztucznego podziału na siedzącą w fotelach publiczność i aktorów oraz 

realizatorów), publiczność i animatorzy/aktorzy odkrywają świat przedstawiony z tej 

samej perspektywy, więc zmiany dekoracji najczęściej dokonują się poprzez fizyczną 

zmianę lokalizacji uczestników. Towarzyszyć tym przejściom może muzyka 

pierwszoplanowa. 

Muzyka tła  – wprowadzająca nastroje, nie zwracająca na siebie szczególnej uwagi, 

działająca raczej na percepcję widza. Jej głównym zadaniem jest urealnienie 

przeżycia poprzez działanie dla części odbiorców nieuświadomione. W praktyce ten 

sztucznie wprowadzony podział (muzyka pierwszoplanowa i muzyka tła) może być 

po prostu zróżnicowany głośnością odtwarzanych czy realizowanych partii (albo 

różnym ich opracowaniem), lecz ważne jest uświadomienie sobie odmiennej roli tych 

muzycznych elementów. 

Muzyka użytkowa  – tańce, piosenki, formy wspierające zajęcia ruchowe – to 

szczególny przypadek muzyki pierwszoplanowej, gdzie kompozycja muzyczna staje 

się prowadzącym dla przeprowadzonych zadań muzycznych i animacyjnych. 

Muzyka tego typu jest szczególnie istotna dla omawianej sztuki, posiadając 

niezaprzeczalne zalety – wzmacnia zaangażowanie grupy i wspomaga 

współuczestnictwo w tworzeniu. Może zostać połączona z figurami muzycznymi, 

które grupa wykonuje na instrumentach (w formie przygotowanych rytmów lub 

improwizacji), nauką śpiewu i tańca, może być też podstawą do wykonywania zadań 

muzyczno-rytmicznych. Niezależnie od zaplecza muzycznego, wydaje się dobrym 

artystycznie wyborem użycie wszystkich trzech powyżej opisanych kategorii. 

Jak zatem przy pomocy muzyki podkreślić przebieg fabularny spektaklu? Zarówno 

utwór muzyczny, jak i historia opowiadana w ramach formy teatralnej są zależne od 

aspektu czasu. Opowiadane historie i muzyka mogą posiadać punkty kulminacyjne – 

w tradycyjnym podejściu punkty kulminacyjne są ważnym elementem narracji, bo 

ułatwiają widzowi odbiór spektaklu. Można by nawet pokusić się o twierdzenie, że 

formy, które posługują się sprawnie budowaniem i rozładowywaniem napięć są 

ogólnie oceniane wyżej artystycznie niż te, które tego nie robią (mowa tu o sztuce 
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antyfabularnej, np. nieukazującej konkretnego problemu, który dąży do rozwiązania). 

Zakładając opowiadanie tradycyjnych historii z kulminacją lub wieloma punktami 

kulminacyjnymi warto wziąć pod uwagę, że dla umocnienia przekazu, ułatwienia 

odbioru korzystnym jest budowanie łuków dramaturgicznych wspólnie, to jest tak, że 

kulminacje muzyczne pokrywają się z kulminacjami fabularnymi. Oczywiście – jest to 

mocno formalny typ myślenia; budowanie tego typu struktur często przebiega 

bezwiednie, intuicyjnie, w ramach pracy nad formą muzyczną lub teatralną, ale 

świadomość oczekiwań widza w tym zakresie może znacząco pomóc 

w konstruowaniu sztuki z przeznaczeniem także dla dziecka z niepełnosprawnością. 

Realizacyjnie muzyka musi odpowiadać potrzebom grupy uczestników. W prosty 

sposób można przygotować zestawy opracowań muzycznych dla grup o różnych 

potrzebach, np. osoby z nadwrażliwością słuchową mogą brać udział w realizacjach, 

które będą miały obniżony wolumen dźwięku, a z niektórych elementów takich 

realizacji (np. odgłosu uderzenia pioruna) można w danym wypadku zrezygnować.  

Zupełnie innym przypadkiem są realizacje dla osób niedosłyszących lub 

niesłyszących. Muzyka wtedy staje się warstwą o obniżonym działaniu. 

Jednocześnie nadal możliwe jest oddziaływanie muzyką – niektóre osoby 

niesłyszące są szczególnie wrażliwe na fizyczne wibracje, stąd “słuchanie” orkiestry 

symfonicznej może dawać im zmysłową przyjemność. Zapewnienie bezpośredniego, 

fizycznego kontaktu np. z instrumentem muzycznym może także być dla takich 

uczestników satysfakcjonujące. Osobną przestrzenią pozostaje sfera tworzenia 

sztuki szczególnie dla takich osób (znów: wychodząc od ich potrzeb) – czerpiąc 

z mnogości możliwych rozwiązań połączenia dystrybucji dźwięku z fizycznymi 

wibracjami i dotykiem, np. w najprostszy sposób poprzez dotknięcie membrany 

głośnika. 

Polistylizm 

Polistylizm, czyli użycie wielu stylów muzycznych w ramach jednej większej formy 

jest dość naturalnym narzędziem, które wyrosło z masowej dystrybucji muzyki przy 

pomocy mediów. W prostym modelu polistylizm to zestawienie kontrastujących 

stylów muzycznych, które znaczeniowo jest czymś więcej już tylko dwoma 
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przypadkowymi utworami “playlisty”. Niewątpliwą zaletą polistylistycznej koncepcji 

dzieła jest zróżnicowanie bodźców, którymi muzyka oddziałuje na słuchaczy. To 

zróżnicowanie posiadać może szczególną wartość w tworzeniu sztuki dla dziecka 

z niepełnosprawnością. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi w tej koncepcji 

o jedynie zestawianie różnorodnych utworów – warto także pomyśleć o ich 

wzajemnej relacji. Przykładowo: zestawienie muzyki Średniowiecza z muzyką 

jazzową może na poziomie fabularnym spektaklu teatralnego być z jednej strony 

odwołaniem do „tradycji” (muzyka dawna), a z drugiej ukazaniem aspektu 

XX-wiecznego, albo współczesności w prezentowanej historii. 

Polistylizm stosowany być może również także jako „podróż przez muzyczne 

pokoje”, gdzie kolejne utwory korespondują jedynie z sąsiadującymi. Jednak twórca 

muzyki czy opracowania musi w tym przypadku zaplanować logiczną narrację 

muzyczną – niezależnie od użytych po drodze środków. Różnorodność tworzywa 

muzycznego może mieć bardzo pozytywny skutek na poszerzanie muzycznych 

horyzontów odbiorców. 

Elementy dzieła muzycznego 

Spośród elementów dzieła muzycznego, które szczególnie mogą pomóc 

w muzycznej pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością należy wymienić: melodię, 

rytm i barwę dźwięku ze związaną z nią artykulacją. Tradycyjna melodia jest 

elementem o ogromnej sile, budując związki fabularne lub skojarzenia muzyczne, 

odnosząc się do tradycji muzycznych epok lub regionów geograficznych. 

W połączeniu z rytmem jest to również najbardziej rozpoznawalny element dzieła 

muzycznego – muzyka często jest sprowadzana jedynie do zawartości 

melodyczno-rytmicznej. Tym istotniejsze jest oparcie swojej muzycznej realizacji 

o charakterystyczne melodie i rytmy. Rytm jest najbardziej odwiecznym elementem 

dzieła muzycznego. W związku z tym zakorzenieniem rytmu w człowieku może mieć 

on funkcję pozawerbalnej komunikacji międzyludzkiej – sprawdza się to na przykład 

w wielu zadaniach animacyjnych. Wprowadzenie w ramach realizacji instrumentów 

ukierunkowanych na rytm (np. zestawu perkusyjnego) jest ważnym doświadczeniem 

dla jej uczestników.  
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Barwa dźwięku jest natomiast związana z emocjonalnym odbiorem i przeżyciem 

widza, słuchacza. Barwa dźwięku niekoniecznie musi być przez odbiorcę łatwo 

definiowalna, ale jej charakter w dużym stopniu kształtuje percepcję na poziomie nie 

zawsze uświadomionym. W praktyce barwa dźwięku może być kształtowana przez 

użyte artykulacje przy grze na instrumentach tak samo, jak poprzez procesy 

produkcji muzycznej czy przetwarzanie przy pomocy live electronics. Kształtowanie 

barwy dźwięku to jedno z najważniejszych zadań, które stoi przed twórcą muzyki, 

a od tego jak zostanie ono wykonane zależy późniejsza interpretacja i ocena utworu 

muzycznego przez odbiorcę. W procesach kształtowania barwy na instrumentach 

warto pamiętać o tak zwanych rozszerzonych technikach instrumentalnych – czyli 

poszerzeniu standardowych artykulacji o nowe zdobycze ostatnich dekad. Oprócz 

tradycyjnych – legato, staccato, pizzicato można zastosować różnorodne efekty 

szmerowe, stuknięcia, syki, gwizdy, etc. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest 

ukazanie instrumentu jako przedmiotu – nie tylko odrealnionego muzycznego tworu, 

ale namacalnego, fizycznego i żyjącego obiektu. Wzmocnieniu tego doświadczenia 

służyć może także umożliwienie każdemu uczestnikowi dotknięcia lub zagrania na 

danym instrumencie. W formach animacyjnych istotnym elementem jest tempo – 

którego zmiany odgrywają ważną rolę w procesie budowania i rozładowywania 

napięć. 

Instrumentaliści 

W praktycznych realizacjach scenicznych dla dzieci nieocenioną rolę odgrywają 

także doświadczeni instrumentaliści. Udział grających na wysokim poziomie 

muzyków w danej realizacji mocno wpływa na doświadczanie sztuki przez dzieci. 

Instrumentalista (lub większa ich grupa) może towarzyszyć dzieciom w ich podróży 

przez historię. Może to być także jedna z pierwszych okazji, aby zapoznać dziecko 

z danym instrumentem i pokonać „barierę sceny”, która tradycyjnie oddziela 

grających muzyków od słuchaczy. Dodatkowo sprowokowanie spotkania dzieci 

z niepełnosprawnością z różnymi instrumentami osobiście i umożliwienie im gry 

może stać się niezwykłym doświadczeniem zarówno dla młodych uczestników 

sztuki, jak i dla instrumentalistów czy obserwatorów. W doświadczeniach naszej 
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organizacji chętnie sięgamy po pomoc doświadczonych muzyków, którzy swoimi 

umiejętnościami, obecnością, kontaktem z dzieckiem i charyzmą stają się ogromną 

wartością dodaną tworzonej przez nas sztuki. Nie da się takiego przeżycia 

porównywać z muzyką mechaniczną, prezentowaną w formie nagrań.  

Live electronics 

Kolejnym rozwiązaniem pełnym możliwości jest użycie w ramach warstwy muzycznej 

elektroniki przetwarzanej na żywo (live electronics), która może być zastosowana 

w stosunku do partii instrumentów występujących na żywo, jak i w stosunku do 

głosów ludzkich – np. głosów dzieci-uczestników biorących udział w takiej realizacji. 

Na poziomie prostego programowania komputerowego live electronics może być 

bardzo wyrafinowanym mechanizmem, gdzie warstwa muzyczna jest kształtowana 

w oparciu o zdefiniowane czynniki (np. sygnał z mikrofonów, czujniki zainstalowane 

w scenografii, kontrolery MIDI, kamery, etc.). Realizacja taka jest możliwa nawet 

przy zastosowaniu bardzo niezaawansowanych technologicznie środków; niech 

przykładem będzie tu koncept „jaskini”, która generuje echo powtarzające okrzyki 

uczestników – w celu zbudowania takiej wirtualnej jaskini wystarczy nam mikrofon, 

głośnik, mikser i prosty pogłos lub delay (nawet gitarowy). Wszystko odbywać się 

może bez komputera, w przestrzeni analogowej. Przebiega to w następujący 

sposób. Umieszczamy mikrofon w przestrzeni “jaskini”, może to być symboliczny 

element. Grupa dzieci zbiera się przed “wejściem do jaskini” i razem woła zadany 

tekst. Mikrofon zbiera dźwięki wydane przez dzieci i przesyła je do pogłosu/delaya, 

który następnie przetwarza sygnał. Podłączony do pogłosu głośnik prezentuje 

z opóźnieniem “echo”, czyli sztucznie wytworzony pogłos jaskini. 

Elektroniczne przetwarzanie instrumentów pozwala wzbogacić warstwę muzyczną 

spektaklu poprzez dodanie mu nowych, nieoczekiwanych muzycznych kolorów. Jest 

też ważnym elementem umuzykalniającym i uwrażliwiającym na aspekt barwy 

dźwięku. 

Ważnymi obiektami dźwiękowymi są także rekwizyty obecne w scenografii. 

Wszystkie interakcje, które dzieci podejmują z rekwizytami czy instrumentarium Orffa 

stają się kolejną warstwą muzyczną, która nakłada się na pozostałe. Świadomy 
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realizator warstwy muzycznej bierze pod uwagę konsekwencje akustyczne takiego 

podejścia. Dźwiękowe interakcje uczestników są wyrazem ich zainteresowania 

dźwiękiem i muzyką – i w ramach możliwości należałoby dać na nie przyzwolenie – 

nie tylko w ramach zakomponowanych i przygotowanych form. Warstwa 

muzyczno-dźwiękowa w praktyce może być częściowo improwizowana, a doskonałe 

efekty osiągnąć można korzystając z naturalnej kreatywności młodych uczestników 

sztuki.  
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Użycie technologii 

Technologia towarzyszy sztuce i wspiera ją w realizacji jej założeń. We 

współczesności trudno jest oddzielić te dwie dziedziny, trudno jest myśleć o sztuce 

bez technologii. Mimo, iż wizja przedstawiana w niniejszym opracowaniu stawia 

szczególny nacisk na realny, bezpośredni i nietechnologiczny kontakt z uczestnikiem 

sztuki – nie można zignorować faktu, że w wielu przypadkach możliwości dotarcia do 

widza przy pomocy technologii są większe i przynoszą wiele korzyści. Ważne jest 

odpowiednie wyważenie aspektu użycia technologii – zbytnie jej faworyzowanie lub 

podkreślanie jest równie złym podejściem co jej stygmatyzacja. 

Nagłośnienie 

Systemy nagłośnienia stosowane do dystrybucji materiału muzycznego umożliwiają 

przede wszystkim prezentacje uprzednio nagranego materiału 

dźwiękowo-muzycznego, a także dostosowanie głośności do potrzeb danej grupy 

odbiorców. Należy zwrócić uwagę na fakt, że poziomy głośności w zależności od 

medium są bardzo zróżnicowane, np. we współczesnym kinie poziom głośności 

będzie odrobinę za wysoki dla dobrze słyszącego, dorosłego człowieka, nie mówiąc 

o dużo wrażliwszym audytywnie dziecku. Tworząc sztukę autorską, przeznaczoną 

dla małych grup dziecięcych istnieje możliwość dostosowania poziomu głośności 

i lokalizacji źródeł dźwięku do tych specyficznych potrzeb. W znakomitej większości 

przypadków najlepszym rozwiązaniem jest dopasowanie głośności muzyki tła do 

poziomu mowy aktorów/animatorów, a użycie wyższych poziomów dynamicznych 

w momentach, gdzie muzyka ma charakter prowadzący. 

Lokalizacja nagłośnienia – o ile ma się na nią wpływ – powinna być przemyślana 

i możliwe dyskretna. Zamiast użycia głośników o dużych rozmiarach warto rozważyć 

umieszczenie wielu mniejszych, działających lokalnie. Buduje to dodatkowo aspekt 

odkrywania wykreowanego świata, gdzie poszczególne poukrywane źródła dźwięku 

mogą różnić się od siebie i wprowadzać elementy narracyjne na poziomie 

muzyczno-dźwiękowym oraz samej dystrybucji dźwięku. 
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Użycie wielokanałowych systemów dźwięku wydaje się doskonałym umocnieniem 

kreowanego świata, który oprócz eksplorowanej przestrzeni fizycznej może posiadać 

także wielowymiarową warstwę muzyczno-dźwiękową. Tego typu przestrzeń można 

stworzyć w prosty sposób przy zamiennym lub równoczesnym użyciu dwóch par 

głośników, a w formie wyrafinowanej może to być akusmatyczny system 

półsferyczny o kilkudziesięciu (lub więcej) źródłach dźwięku. Co więcej możliwe jest 

prowadzenie muzyki przy pomocy systemów wielokanałowych tak, aby pochodzący 

dźwięk zmieniał się lokalizacyjnie i przestrzennie. Jest to stosunkowo proste 

i skuteczne narzędzie kreujące przestrzeń muzyczno-dźwiękową. 

O ile to możliwe, warto skorzystać z automatyzacji przebiegów głośności 

(w tradycyjnym modelu muzyki teatralnej odbywało się to na zasadzie realizacji 

„partytury” poziomów głośności przez dźwiękowca) przy pomocy oprogramowania 

komputerowego. To rozwiązanie pozwala automatyzować nie tylko poziomy 

głośności i ich zmiany, ale także przejścia pomiędzy poszczególnymi utworami 

i wszelkie możliwe muzyczno-dźwiękowe interakcje. Oprogramowanie do 

automatyzacji odtwarzania upraszcza też stanowczo pracę realizatora tych warstw 

muzyczno-dźwiękowej dotykając swym działaniem również dystrybucję 

wielokanałową w przypadku użycia większej ilości głośników. Dodatkową korzyścią 

może stać się  możliwość stworzenia kilku muzycznych wersji spektaklu, który np. 

dla grup dzieci ze szczególną wrażliwością na dźwięk może być prezentowany nie 

tylko ciszej, ale także w innej, zmienionej, delikatniejszej formie. Po przygotowaniu 

danej wersji ten mechanizm nie wymaga finalnie od realizatora żadnych specjalnych 

działań. 

Oświetlenie 

W celu stworzenia dogłębnego doświadczenia korzystne jest wyciemnienie 

przestrzeni, gdzie odbywać się będzie realizacja i w związku z tym użycie 

sztucznego oświetlenia. Oświetlenie, z którego można korzystać to tradycyjne 

światło sceniczne (w praktyce już jedna sztuka światła scenicznego może zapewnić 

pozytywne przeżycie artystyczne); zakładając różną – w zależności od konkretnej 

przestrzeni – dostępność takich świateł można użyć tanich i prostych w obsłudze 
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i zestawów łączonych szeregowo świateł LED, wraz ze sterownikiem DMX. Zalet 

takiego rozwiązania jest kilka: światła te są dość mobilne, niskoenergetyczne i nie 

grzejące się. Bardziej zaawansowane modele mają możliwość sterowania nie tylko 

natężeniem i kolorem (w palecie RGB oraz kolor biały), ale także kierunkiem 

świecenia, ruchem, kształtem winiet, ich zmiennością w czasie. Zestaw takich 

świateł można uzupełniać w zależności od potrzeb. 

Alternatywną metodą na prostą realizację światła we współczesności jest użycie 

oświetlenia „inteligentnego”, czyli żarówek sterowanych bezprzewodowo za pomocą 

tabletu lub telefonu. Takie rozwiązania są również dość tanie i powszechnie 

dostępne. 

To, co najistotniejsze w realizacji światła w sztuce dla dzieci z niepełnosprawnością, 

to aspekt uwzględnienia potrzeby dziecka, które nie powinno być przebodźcowane 

dynamiczną i ciągłą zmianą i ruchem światła. Należy zachować równowagę 

pomiędzy immersyjnością spektaklu, a delikatnością na poziomie realizacji 

artystycznej i realnej potrzeby użycia danych środków. Z uwagi na bezpieczeństwo 

uczestników należy zrezygnować z efektów stroboskopowych i mocnych, 

intensywnych zmian światła. Warto także przeprowadzić ankietę z uczestnikami 

przed spektaklem, w ramach której sprawdzić, czy nie ma wśród nich osób z historią 

zaburzeń neurologicznych. W sytuacji obecności takich osób należy ograniczyć 

oświetlenie do stabilnego światła białego. 

W przypadku dzieci niesłyszących komunikację ułatwia jasne światło – zapewniając 

skuteczniejsze czytanie z ruchu warg i lepsze widzenie miganych znaków. Słabsze 

oświetlenie korzystniejsze jest dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

W realizacji oświetlenia podobnie jak w realizacji dźwięku warto korzystać z pomocy 

oprogramowania komputerowego wraz z automatyką scen i warunkować całą 

realizację w zależności od wieku i indywidualnej charakterystyki grupy docelowej. 

Generalnie grupy młodsze potrzebują mniej intensywnych bodźców, a rozrywkę 

zapewniają im prostsze narzędzia – i zasada ta zdaje się sprawdzać także 

w przypadków innych warstw medialnych niż światło. 

60 



 

Wizualizacje 

Odmienną warstwą w nowoczesnej realizacji może stać się wizualizacja. Należy tu 

podkreślić, że nie powinno być celem nowoczesnej sztuki używanie mediów 

bezmyślnie – dla efektu, jaki wywołują. Ich użycie powinno mieć artystyczny cel 

i w przypadku wizualizacji szczególnie ważne jest, aby posiadała także umocowanie 

fabularne, nie będąc jednocześnie elementem powielającym istniejące już w innych 

warstwach detale. Wizualizacja może wchodzić w żywą relację z muzyką w czasie 

rzeczywistym, np. poziom jej nasycenia, jasności, przekształceń może być zależny 

od charakterystyki częstotliwościowej, albo pulsu utworu muzycznego. 

Szczególnym przypadkiem użycia wizualizacji jest mapping, czyli rzut wizualizacji na 

przedmioty lub budynki i wprowadzenie w ten sposób nowego kontekstu 

artystycznego. Mapping może być metodą na opowiadanie historii, może być także 

metodą na tworzenie malowanej w ten sposób scenografii. W najprostszym modelu 

będzie on doświetlanym do realnych obiektów elementem dwuwymiarowym, ale 

potencjalnie może on być bardzo wyrafinowany, np.  posługując się złudzeniami 

optycznymi przy rzutach na obiekty trójwymiarowe możemy tworzyć złudzenie 

dwuwymiarowości i odwrotnie. W sztuce z przeznaczeniem dla dzieci 

z niepełnosprawnościami takie elementy także mogą znaleźć zastosowanie. 

To co ważne w opisywanych realizacjach to odpowiednie dopasowanie obrazu do 

kształtu tła. Ułatwić to może oprogramowanie komputerowe. Należy szczególnie 

zwrócić uwagę na światło projektora, które skierowane nieodpowiednio może 

w pewnych sytuacjach oślepiać odbiorców. Aby tego uniknąć dobrze jest 

zamontować projektor np. na suficie. 

Arduino i Raspberry Pi 

Bardzo obiecującą w dziedzinie nowych mediów przestrzenią jest Arduino. Jest to 

platforma programistyczna dla mikrokontrolerów z obsługą wejścia i wyjścia oraz 

standaryzowanym językiem oprogramowania. Arduino w praktyce pozwala stworzyć 

i zaprogramować układy o określonym zastosowaniu, które w połączeniu 

z głośniczkami, LEDami, czujnikami pomagają budować niespotykane i niemożliwe 
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do tej pory wrażenia twórcze. Zaletą tej platformy jest ogromna elastyczność, 

dostępność i uniwersalność. W takich realizacjach potrzebne są podstawowe 

umiejętności programistyczne i elektroniczne. Jednocześnie użycie Arduino pozwala 

na niskokosztowe i eleganckie stworzenie elektronicznych mechanizmów 

działających w oparciu o założenia artystyczne, będą doskonałym połączeniem 

świata technologii i sztuki. 

Alternatywnym rozwiązaniem może stać się użycie minikomputera Raspberry Pi. 

Jest to „pełnoprawny” komputer, do którego podłączyć można urządzenia 

peryferyjne, monitor, pamięć, urządzenia sieciowe i w praktyce skonfigurować do 

pracy w klasycznym systemie operacyjnym. Komputer taki następnie może mieć 

nieograniczoną ilość zastosowań, będąc fizycznie mniejszym od talii kart. Dzięki 

dużej społeczności zgromadzonej wokół zarówno platformy Arduino jaki i Raspberry 

Pi możliwe jest użycie gotowych projektów i adaptacja ich do potrzeb tworzonej 

sztuki. 

Powyższe mechanizmy, to jest live electronics, automatyka światła, wizualizacje lub 

mapping, Arduino lub Raspberry Pi, dają możliwość tworzenia całkiem nowej, 

otwartej na doświadczenie użytkownika, sztuki.  Wydaje się, że nigdy wcześniej nie 

było zestawu tak elastycznych narzędzi, który pozwala przekraczać nowe granice, 

mogąc działać jednocześnie w jedności z potrzebami odbiorcy. Swobodna 

konfiguracja powyższych narzędzi, którą ogranicza jedynie wyobraźnia artysty, daje 

w efekcie pełną możliwości przestrzeń twórczą, której najmocniejszą stroną jest 

pełna interaktywność. 

Automatyzacja 

Interaktywność jest istotnym elementem sztuki współczesnej, bo znacząco zwiększa 

zaangażowanie uczestnika sztuki i daje mu możliwość wyboru. Otwarcie się na tego 

typu rozwiązania jest najlepszym z wyborów artystów tworzących sztukę dla dzieci 

z niepełnosprawnością, gdyż czasami, kiedy nie ma możliwości pełnego zrozumienia 

się dziecka i artysty (przy pewnych rodzajach niepełnosprawności), można z pomocą 

takich narzędzi razem współpracować i współtworzyć. Otwarcie się na potrzebę 

drugiego czasami musi oznaczać rezygnację z czegoś wartościowego dla nas 
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samych – warto więc testować tworzoną przez siebie sztukę interaktywną z 

hipotetycznym pominięciem któregoś ze zmysłów i wyciągać z takich doświadczeń 

wnioski. 

Żeby w pełni sprawnie i skutecznie realizować powyższe postulaty należy z pomocą 

wszelkich dostępnych narzędzi użycie technologii uprościć, zautomatyzować 

i potencjalnie ukryć. Każde z mediów wykorzystywane w ramach intermedialnego 

doświadczenia może być eksponowane lub – przeciwnie – ukrywane, w zależności 

od własnego paradygmatu artysty. Jednocześnie nie pozostawia wątpliwości fakt, że 

płynnie i efektywnie działająca struktura medialna pozostawia lepsze wrażenia 

w obcowaniu ze sztuką. Ogólna zasada brzmi następująco: jeżeli można coś bez 

artystycznej szkody uprościć – należy to zrobić. Podobnie: jeżeli można 

zautomatyzować jakąś powtarzalną w ramach realizacji czynność – również należy 

to zrobić. Każdy podłączony do prądu mechanizm może być sterowany 

bezprzewodowo bez wielkiego nakładu finansowego. Wszystkie powyżej opisywane 

elementy mogą być obsługiwane przez jednego, bądź dwóch realizatorów. 

W rezultacie doświadczenie, które zaoferujemy dzieciom z niepełnosprawnością 

może być jedyne i wyjątkowe bez użycia niedostępnych, bądź kosztownych 

elementów. 
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 Adaptacja przestrzeni 

Realizacja sztuki intermedialnej dla dzieci z niepełnosprawnościami wymaga 

odpowiednio zaplanowanej i zorganizowanej przestrzeni. Szczególnie istotne wydaje 

się, aby przestrzeń taka zorganizowana była w odpowiedni sposób, na który składać 

się będzie kilka elementów, które omówione zostaną w odpowiednim porządku: 

 – w przestrzeni zamkniętej będą to izolacja akustyczna i wyciemnienie, organizacja 

technologii w przestrzeni i potencjalne użycie pętli indukcyjnej; 

– w przestrzeni otwartej, w plenerze będzie to organizacja właściwej przestrzeni 

i użycie technologii, a także wykorzystanie istniejących elementów 

architektonicznych lub środowiska. 

Wyciemnienie i wygłuszenie 

Tradycyjna sala teatralna najczęściej jest przestrzenią odizolowaną od świata 

zewnętrznego, gdzie głównym zadaniem takiej izolacji jest tłumienie światła 

i dźwięków świata zewnętrznego, a przez to możliwość kreowania innego świata 

przy pomocy m.in. sztucznego światła i dźwięków innych przestrzeni. To podejście 

wydaje się właściwym w kreowaniu sztuki intermedialnej. Z perspektywy 

doświadczeń naszej organizacji i w przypadku działań przez nią organizowanych 

sala teatralna to jednak przestrzeń zbyt związana z tradycją teatru, którego nie 

kultywujemy bezpośrednio, więc zalecamy rezygnację ze sztywnego podziału na 

scenę i przestrzeń widza. W części sal nie jest możliwy demontaż przestrzeni 

publiczności, w związku z tym trafniejszą decyzją może być wybranie przestrzeni 

bardziej neutralnej. Dla pracy z małymi grupami (to jest do 20 osób) zalecana 

przestrzeń to co najmniej 75-100 m², przy założeniu umożliwienia grupie 

swobodnego poruszania się po sali – np. pomiędzy instalacjami. We współczesności 

warto pamiętać także o obostrzeniach dotyczących tak zwanego reżimu sanitarnego, 

który organizatorów imprez dla dzieci obliguje do większego niż tradycyjnie 

rozproszenia publiczności. W takiej sytuacji omawiana przestrzeń musi być albo 

znacząco (tj. około trzykrotnie) większa, albo grupy uczestników muszą być 

odpowiednio zmniejszone.  
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Sala o odpowiedniej wielkości powinna być dostosowana do potrzeb uczestników 

poprzez wyciemnienie, to znaczy, że nie powinno być w niej dostępu do światła 

naturalnego, a jeżeli taki dostęp jest – to należy go zniwelować. Ułatwieniem tego 

procesu może być okotarowanie sali, które przy powieszeniu kotar o odpowiedniej 

grubości zwiększa też walory akustyczne pomieszczenia, to jest likwiduje niechciane 

odbicia fal dźwiękowych. Nie jest dobrym pomysłem prezentacja spektaklu dla dzieci 

z niepełnosprawnością w ciemności (nawet częściowej) i nie w tym celu 

wyciemniamy salę – sztuczne światło daje możliwość dowolnej kreacji w zadanej 

przestrzeni, bo wzmacnia i urealnia doświadczenie odbiorcy.  

Podobną rolę ma przestrzeń muzyczno-dźwiękowa. Aby ją skutecznie zbudować 

widzowie nie mogą słyszeć dźwięków z zewnątrz – co może być szczególnie trudne 

do osiągnięcia w bogatej dźwiękowo przestrzeni miejskiej. Zadaniem wygłuszenia 

jest izolacja od dźwięków zewnętrznych (a także potencjalnie izolacja świata 

zewnętrznego przed dźwiękami realizacji intermedialnej). Drugim procesem jest 

adaptacja akustyczna czyli, dostosowanie akustyczne danej przestrzeni w celu jak 

najlepszej reprodukcji dźwięków muzyki lub wykonawstwa instrumentalnego 

w przypadku udziału muzyków na żywo. Izolacja od dźwięków zewnętrznych jest 

wysoce zależna od cech konkretnej przestrzeni, to jest szczelności drzwi i okien, 

rodzaju i formy wentylacji, grubości ścian i bliskości miejskich arterii 

komunikacyjnych. Jednak jest to zestaw cech, które można wziąć pod uwagę przy 

wyborze miejsca do prezentacji sztuki. Z tej perspektywy najlepszymi będą 

przestrzenie odizolowane od zewnątrz, np. bez okien i będące częścią większych 

budynków (nie bez powodu sale koncertowe budowane w formie “pudełek 

umieszczonych w innych pudełkach”, pomiędzy którymi drgania są tłumione). 

W przypadku przestrzeni nieidealnie wygłuszonej należy uzupełnić wszelkie szpary 

bądź szczeliny, uszczelnić drzwi i okna, potencjalnie także wzmocnić ściany. 

W kwestii wentylacji profesjonalnym rozwiązaniem jest użycie klimatyzacji 

kanałowej, która może pracować w sposób niesłyszalny dla osób przebywających 

w pomieszczeniu.   
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Adaptacja akustyczna wnętrza jest możliwa zawsze, a jej skuteczność zależy oprócz 

ogólnych warunków akustycznych danej przestrzeni od środków finansowych, które 

można na taką adaptację przeznaczyć. W przypadku najprostszych adaptacji 

najlepszym sposobem na ich przeprowadzenie jest wspomniane już okotarowanie 

przestrzeni (czyli powieszenie kotar na co najmniej trzech z czterech ścian, jeżeli 

omawiana sala jest formą czworokąta), a także potencjalne użycie parawanów 

akustycznych z płyt drewnianych obłożonych wełną mineralną – jako zastawek. 

Wełna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym, który położyć 

możemy także na ścianach, lecz tego typu realizacja będzie z pewnością bardziej 

złożona i droższa od okotarowania. W przypadku poszukiwania ideału 

brzmieniowego praca związana z adaptacją akustyczną powinna dotyczyć wykładzin 

na podłogach oraz instalacji pułapek basowych, paneli akustycznych i dyfuzorów – 

najlepiej w oparciu o indywidualny projekt. 

Organizacja technologii w przestrzeni 

Technologia używana w ramach realizacji intermedialnych dla dzieci 

z niepełnosprawnością powinna być zainstalowana możliwie dyskretnie, ale przede 

wszystkim bezpiecznie. Okablowanie – jeżeli to możliwe powinno być prowadzone 

niewidocznie (np. pod kotarami), a w przypadku konieczności prowadzenia kabli po 

podłodze odpowiednio zabezpieczone – np. taśmami lub najazdami kablowymi. Jest 

to ważne, bo widz z niepełnosprawnością może mieć mniejszą mobilność. 

W przypadku zastosowania oryginalnych rozwiązań technologicznych, które mogą 

stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla uczestników warto poinformować o nich 

opiekunów grupy przed spektaklem.  

Budowanie przeżycia intermedialnego nie powinno być związane z epatowaniem 

sprzętem używanym w takiej realizacji, dlatego pożądanym wydaje się dyskretne 

umieszczenie (bądź podwieszenie) głośników, projektorów, świateł i innych 

elementów technicznych. Warto jednak pamiętać o tym, że głośniki umieszczone np. 

za kotarami nie zachowają swoich właściwości akustycznych (to jest nie będą 

odtwarzały dźwięku i muzyki we właściwy sposób). Tak więc dostosowanie 

pomieszczenia i technologii użytej w spektaklu intermedialnym powinno być 
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swoistym kompromisem pomiędzy dyskretnym użyciem mediów, a praktyką 

realizacyjną przy nadrzędnej roli bezpieczeństwa uczestników. 

Pętla indukcyjna 

Niemal 100% aparatów słuchowych posiada cewkę indukcyjną, która umożliwia 

bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w ramach przestrzeni gdzie zainstalowana jest 

tak zwana pętla indukcyjna. Jest to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu, 

umożliwiającego osobie niedosłyszącej lub niewidzącej, a noszącej aparat słuchowy 

odbiór wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest 

niemal każdy aparat słuchowy. W celu korzystania z indukcyjnego przesyłania 

dźwięku aparat słuchowy należy ustawić w pozycji T.  

Mimo rosnącej popularności pętli indukcyjnej w przestrzeni publicznej, istnieje wielka 

potrzeba zastosowania indukcyjnego przesyłania dźwięku w ramach realizacji 

artystycznych. Trudnością, z którą mierzyć się muszą organizatorzy wydarzeń dla 

osób z niepełnosprawnością jest dość wysoki jednorazowy koszt instalacji 

stacjonarnej pętli w zadanej przestrzeni, na który składać się będzie samo 

urządzenie i okablowanie umieszczone np. w suficie, bądź w podłodze. Jednak po 

podjęciu wysiłku kupna i instalacji czerpać możemy z pętli duże korzyści – 

a właściwiej: czerpać je będą odbiorcy posiadający aparaty słuchowe. Komunikaty, 

dźwięk i muzyka w prosty sposób mogą trafiać bezpośrednio do aparatów 

słuchowych uczestników i korzystać mogą w tym przypadku zarówno niedosłyszący, 

jak i niewidomi oraz niedowidzący – którzy mogą w ten sposób otrzymywać 

dodatkowe informacje dotyczące warstw wizualnych. Warto wspomnieć, że po 

początkowej instalacji i konfiguracji pętla indukcyjna jest w zasadzie bezobsługowa, 

to jest możemy kierować na nią dokładnie ten sam sygnał (zmonofonizowany – czyli 

jednokanałowy), co do dystrybucji głośnikowej.  
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Wykorzystanie istniejących elementów architektury lub 

środowiska 

W ramach sztuki realizowanej w różnych miejscach w formie tak zwanego spektaklu 

walizkowego warto pokusić się o wykorzystanie istniejących w danym miejscu 

elementów architektury i ich kreatywną adaptację w danym spektaklu. Dla naszej 

organizacji tego typu realizacją stał się spektakl intermedialny “Pięć skarbów pod 

wielkim śniegiem”, który zrealizowaliśmy w nietypowej formie w Domu Dziecka 

w Krzydlinie Małej – korzystając z kilkukondygnacyjnego budynku. Tradycyjne 

instalacje scenograficzne rozłożone zostały na kilku piętrach, pomiędzy którymi 

uczestnicy poruszali się analogicznie do wyprawy wysokogórskiej – trzymając się lin 

przymocowanych do balustrad schodów. Użycie istniejących elementów przestrzeni 

lub środowiska może bardzo urealnić przeżycie uczestników realizacji intermedialnej 

i warto zrobić to kreatywnie. W spektaklu intermedialnym może brać udział dowolna 

przestrzeń architektoniczna (o ile jej właściciele mają otwartość na tego typu 

realizację), jak i dowolne środowisko. Czasami łatwiej użyć prawdziwych drzew 

w lesie i tam przeprowadzić spektakl, niż tworzyć sztuczne drzewa w scenografii. 

Można powiedzieć, że tego typu “otwarte” podejście daje czasami większe 

możliwości niż to tradycyjne, zamknięte w ścianach przestrzeni wystawienniczej. 

Myślenie “otwarte” zaczyna jednak dominować także wśród artystów, którzy są 

spragnieni metaforycznego zburzenia ścian organizacji kultury i przeniesienia się ze 

sztuką bliżej odbiorcy. “Burzenie czwartej ściany” to nie jest w teatrze pojęcie nowe. 

Ale warto przypomnieć, że niniejsze opracowanie nie dotyczy teatru w sensie stricte 

i omawia inne podejście do tworzenia sztuki. W związku z tym warto otworzyć się na 

raczej wspólne przeżycie niż opowiadanie historii ze sceny. Aby przeżycie mogło być 

wspólne zarówno animatorzy, jak i muzycy biorący udział w spektaklach muszą stać 

się ich czynnymi uczestnikami – wchodzą z widzami w interakcje, prowadzą ich, 

bawią się wspólnie. To podejście jest także związane z otwartością na indywidualne 

potrzeby każdego z nich.  

Reasumując nie musimy “burzyć czwartej ściany” – jeżeli ścian nie ma. Nie tylko na 

poziomie fizycznym, ale także tym głębszym, realizacyjnym, ludzkim. Oczywiście – 
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nie każda forma teatralna da się przeprowadzić w taki sposób i nie ma przecież 

takiego oczekiwania. Ale wydaje się, że warto przynajmniej część realizacji w pełni 

otworzyć i zapewnić zbudowanie w inny sposób bardzo trudnej do zbudowania, 

głębszej relacji z widzem–współuczestnikiem. 

Warto także wspomnieć o możliwości plenerowej realizacji wydarzenia 

artystycznego. Realizacja spektaklu intermedialnego w plenerze jest sytuacją 

szczególną, która nie daje możliwości klasycznego wygłuszenia i wyciemnienia. 

W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby miejsce, w którym dochodzi do realizacji 

było możliwie najbardziej fizycznie oddzielone od bodźców świata zewnątrznego. 

Najprostszym pomysłem jest użycie dużego namiotu z dala od skupisk ludzkich, 

który może zostać w środku doświetlony i dogłośniony.  

W realizacji plenerowej można pokusić się o rezygnację ze standardowych źródeł 

prądu na rzecz zasilania akumulatorowego. Dźwięk można dystrybuować przy 

pomocy bezprzewodowych głośników bluetooth lub grając na żywych instrumentach 

– nie dystrybuować go wcale.  
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Standardy dostępności 

Wstęp do standardów dostępności 

Standardy dostępności można traktować jako zestaw wskazówek i porad, jak 

w najlepszy sposób udostępnić swoje wydarzenie możliwie najszerszemu gronu 

odbiorców. Standardy zostały stworzone z myślą o osobach 

z niepełnosprawnościami i podyktowane potrzebą zniwelowania barier, które 

mogłyby utrudniać udział w życiu społecznym osobom postrzegającym 

rzeczywistość w szczególny sposób.  

Wydarzenia ze strefy kulturalnej powinny być organizowane w zgodzie ze 

standardami dostępności i każdy twórca czy instytucja kultury powinni zapoznać 

się z nimi, oraz stopniowo wdrażać je w swojej twórczości czy propozycji kulturalnej 

dla odbiorców. Ma to na celu stworzenie rzeczywistości, w której każde wydarzenie 

jest jednocześnie dostępne dla wielu różnych grup społecznych, bez względu na 

chociażby stopień sprawności uczestników.  

 

W poniższym rozdziale zwracana jest uwaga na kilka z obowiązujących standardów, 

zwłaszcza tych, które mogą być istotne przy organizacji wydarzenia kulturalnego. 

Niniejsze opracowanie chce być ze standardami zgodne i można powiedzieć, że jest 

samo w sobie specyficznym zbiorem standardów dostępności. W tym rozdziale 

jednak skupiamy się na samych standardach i ich aspektach, które nie zostały 

omówione wcześniej. Wiele z istniejących rozwiązań w zakresie dostosowywania 

sztuki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takich jak: zastosowanie pętli 

indukcyjnej czy dostępność architektoniczna scenografii, zostały opisane 

w poprzednich rozdziałach.  

Organizacja wydarzenia  

Udostępnianie wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami należy zacząć od 

dostosowania informacji na temat samego wydarzenia, jego miejsca, czasu 
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odbywania się i innych informacji organizacyjnych. Istotnym jest więc prowadzenie 

strony internetowej zgodnej ze standardem cyfrowym Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG). Zamieszczenie informacji na stronie bądź w inny sposób za 

pomocą mediów elektronicznych, jest koniecznością – jeśli chcemy 

udzielić informacji o wydarzeniu szerszej grupie odbiorców. Przy okazji informowania 

o dacie czy godzinie wydarzenia należy również poruszyć kwestię dostępności 

architektonicznej miejsca, gdzie ma odbyć się dany spektakl, koncert czy spotkanie 

(windy, podjazdy, ilość pięter, rodzaj nawierzchni, ewentualne przeszkody na 

drodze, dostępność toalet itp.), kwestię dojazdu zarówno samochodem (tu 

informacja na temat miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością) jak i 

komunikacją miejską (również tą dostosowaną - tramwaje/autobusy niskopodłogowe 

itp.). 

 

Jako że w niniejszym opracowaniu mowa o wydarzeniach dla dzieci 

z niepełnosprawnościami, oznacza to, że kluczowe z punktu widzenia odbywającego 

się wydarzenia jest zaczerpnięcie informacji od rodzica bądź opiekuna na temat 

specjalnych wymagań ich podopiecznych.  

Dlatego też rekomendowane jest stworzenie ankiety, którą uzupełnia się wraz 

z deklaracją chęci przybycia na wydarzenie, czy kupnem biletu. Pytania znajdujące 

się w ankiecie mogą poruszać następujące kwestie:  

 

1. kwestia sprawności ruchowej – czy dziecko porusza się na wózku, za pomocą 

kul, przy pomocy laski, z pomocą opiekuna itp.  

2. kwestia nadwrażliwości na bodźce – informacje o reakcji na światło, dźwięk, 

zapach, dotyk, kontakt interpersonalny  

3. kwestia niedoborów sensorycznych – podobnie jak wyżej 

4. inne zaburzenia rozwoju mogące mieć wpływ na odbiór wydarzenia – 

zwiększony poziom lęku, mniejsza zdolność koncentracji, problemy 

z koordynacją ruchową itp.  

5. kwestie pomocy, której może potrzebować podopieczny – pomoc 

asystenta/opiekuna podczas przebiegu wydarzenia, chęć skorzystania z pętli 
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indukcyjnej, zastosowanie plansz, rysunków, komunikatów obrazkowych, 

potrzeba obecności tłumacza języka migowego itp.  

 

Celem ankiety jest jak najlepsze dostosowanie wydarzenia do potrzeb osoby 

z niepełnosprawnością, dlatego im więcej dowiemy się na temat systemu pracy 

z daną osobą, tym lepsza będzie organizacja przebiegu oraz satysfakcja płynąca 

z wzięcia udziału w wydarzeniu.  

Oprócz informacji zwrotnej, którą organizator otrzymuje od opiekuna warto również 

w notce o wydarzeniu zawrzeć opis jego specyfiki, działań, które może obejmować, 

sposobu prowadzenia, użytych mediów (muzyka, światła, dźwięk, kolory, zapachy 

itp.), tak aby rodzic mógł jak najlepiej przygotować dziecko do tego co nastąpi, 

w jakim miejscu się znajdzie i jaki jest cel jego udziału. Pozwala to na podniesienie 

poczucia bezpieczeństwa, co nierzadko może być konieczne do wzięcia udziału 

w danym spektaklu, wystawie, koncercie czy warsztatach.  

 

Przebieg wydarzenia  

 

Jedną z zalet zebrania informacji o uczestniku i jego potrzebach przed wydarzeniem 

jest możliwość skonstruowania grup o różnej specyfice. Dzięki temu, oraz dzięki 

elastyczności w przygotowaniu wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, można 

dostosowywać przebieg np. spektaklu, do potrzeb danej grupy na bieżąco. 

Przykładowo, na spektakl o zmniejszonym poziomie głośności, delikatnym 

oświetleniu, mniej ekspresywnym przebiegu można zaprosić grupę osób, które 

wykazują nadwrażliwość na bodźce, mają zwiększone poczucie lęku, cierpią na 

zaburzenia ze spektrum autyzmu, bądź inne. Natomiast grupie osób cierpiącej na 

zaburzenia zachowania, takie jak zwiększona ruchliwość, niedobory sensoryczne 

w zakresie dźwięku, światła itp., można zaproponować to samo wydarzenie, ale 

bardziej ekspresyjne w przebiegu i intensywniejsze w doznaniach.  
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Przygotowując różne formy aktywności dla dzieci, niezależnie czy są to grupowe czy 

indywidualne warsztaty, koncert, spektakl czy inne, dobrze jest przygotować 

przestrzeń tak, aby w razie potrzeby dziecko mogło odejść, odpocząć, schować się. 

Dobrym pomysłem jest stworzenie “bezpiecznej strefy” (może to być spokojny, cichy 

kąt, namiot, osobna salka/pokój), gdzie w razie potrzeby dziecko może udać się 

samo bądź z opiekunem, aby przeżyć swoje emocje, wyciszyć się, uspokoić, bądź 

schronić. Takie rozwiązanie jest furtką bezpieczeństwa, jednocześnie nie wyklucza 

dziecka z udziału w wydarzeniu, w razie nieprzewidzianej, bądź nerwowej reakcji.  

 

Zawsze należy zapewnić dziecku możliwość bezpiecznego opuszczenia miejsca 

gdzie odbywa się wydarzenie, w każdym momencie jego trwania. Nie powinno 

się również ograniczać możliwości udziału opiekuna w wydarzeniu (np. scenografia 

spektaklu przygotowana jest tak, żeby w każdym miejscu sali dziecko mogło 

pozostawać pod opieką rodzica, jeśli istnieje taka konieczność). Dobrze jest również 

jasno poinformować rodziców i opiekunów przed rozpoczęciem wydarzenia, o tym że 

na każdym etapie mogą oni podejść do dziecka, być przy nim. Dorośli niekiedy nie 

mają pewności jak mogą się zachować w obliczu danej sytuacji czy obiektu sztuki, 

dlatego zasady te powinny być jasno określone przed rozpoczęciem, aby 

minimalizować sytuacje stresowe. 

 

W sali, w której odbywa się wydarzenie trzeba zadbać również 

o odpowiednią organizację przestrzeni tj.: wolne ciągi komunikacyjne, odpowiednia 

ilość miejsca do swobodnego przemieszczania się na wózkach, o kulach, z pomocą 

opiekuna, podłoże nie stanowiące bariery dla ruchu kół wózków (np. 

dywany/wykładziny z miękkim i krótkim włosiem), nie rażące, nie jaskrawe, nie 

wydające hałasu oświetlenie, odpowiednie oznaczenie ewentualnych ścieżek, po 

których mają poruszać się uczestnicy, np. za pomocą podświetlenia.  

Należy też zadbać o bezpieczeństwo i zabezpieczyć wszystkie elementy ruchome 

(meble, ławki, krzesła, elementy scenografii), w miarę możliwości ukryć sprzęt 

i okablowanie (bądź zabezpieczyć go specjalnymi taśmami czy najazdami), tak aby 

nie był w zasięgu dzieci, bądź nie stwarzał przeszkody w poruszaniu się wózków. 

Jeżeli istnieją jakieś elementy, po które dzieci sięgają samodzielnie należy pamiętać 
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o odpowiedniej wysokości, również dla uczestników siedzących na wózkach 

(przyjmuje się wysokość maksymalnie 135 cm od podłoża).  

 

Dobrze jest również w sposób jasny i klarowny informować o przebiegu wydarzenia, 

o jego początku i zakończeniu, nie wprowadzać dezinformacyjnych elementów, 

takich jak: nagłe zgaśnięcie świateł, zaskakujące pojawienie się muzyki bądź 

głośnego dźwięku, niespodziewane wejście aktora.  

We wszelkich aktywnościach towarzyszących organizacji oraz przebiegu wydarzenia 

należałoby również używać prostych komunikatów, łatwego języka, unikać skrótów 

myślowych, żargonu branżowego, niedopowiedzeń, czy zbyt skomplikowanych 

metafor.  

Standardy architektoniczne w instytucjach kultury – uwagi 

ogólne  

Standardy dostępności stawiają wyzwania także przed zarządzającymi instytucjami 

kultury. Dotyczy to szczególnie standardu architektonicznego. Czasami mimo 

pozornego dostosowania danej instytucji trudno wyobrazić sobie, jak osoba 

z niepełnosprawnością miałaby poruszać się w tak uformowanym wnętrzu. Wydaje 

się, że w tej przestrzeni życia publicznego jest jeszcze sporo do zrobienia. Warto 

byłoby podkreślić następujące aspekty standardu architektonicznego: 

1. Stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami – instytucja kultury 

powinna posiadać odpowiednio oznaczone stanowiska postojowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. Powinny być one połączone z najbliższym 

chodnikiem tak, aby osoby z nich korzystające mogły bez problemu dostać się 

do odpowiedniego wejścia. Powinny one znajdować się możliwie blisko wejść 

do budynków. Do dobrych praktyk należy także zacienienie lub nowe 

nasadzania; opcjonalnie zacieniające wiaty. 

2. Strefa wejścia –  są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 

cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami oraz przed i za 

wejściem znajduje się swobodna przestrzeń o wymiarach co najmniej 150 na 
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150 cm. Dobrymi praktykami są: umieszczenie tabliczek informujących 

o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) 

3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku, czyli tak zwany 

system odnajdywania drogi – konieczne jest wprowadzenie elementów 

umożliwiających samodzielną orientację, poruszanie się i znalezienie drogi do 

celu; aby osiągnąć te założenia należy zaprojektować system w oparciu 

o poniższe elementy: 

– system indentyfikacji wizualnej – oznaczenia, piktogramy, 

– kontrastowe napisy informacyjne na drzwiach i w wydzielonych strefach, 

– banery informacyjne w charakterystycznych miejscach budynku, 

– ogólny plan budynku w formie wizualnej kontrastowej i dotykowej, 

umieszczony w kluczowych miejscach komunikacyjnych, 

– tablice informacyjne pokazujące kierunek ruchu 

4. Plany tyflograficzne – czyli kolorystyczny schemat przestrzenny 

z uwzględnieniem funkcji do którego prowadzi ścieżka dotykowa. Może być 

także uzupełniony alfabetem Braille’a. Plan tyflograficzny ma szczegółowo 

ukazywać wszelkie przestrzenie publicznie dostępne w budynku – 

z pominięciem tych, do których nie ma dostępu dla osób z zewnątrz. 

Zaznaczone na nim powinny być także przestrzenie zamknięte oraz otwarte, 

a także drogi komunikacji pionowej i poziomej. Informacje dotykowe stojące 

powinny być przytwierdzone do posadzki, aby uniknąć przesuwania się. 

5. Oznaczenia nawierzchni – skraj przestrzeni pieszej powinien zostać 

oznaczony elementami kontrastującymi kolorystycznie i fakturalnie. 

Nawierzchnia takiej przestrzeni powinna być twarda, równa i antypoślizgowa, 

a jej wygląd nie powinien sprawiać wrażenia różnic wysokości. Powierzchnia 

przestrzeni pieszej jak i ścian nie powinna być także połyskliwa. 

6. Komunikacja pozioma budynku – warto zadbać o ciągi piesze o odpowiedniej 

szerokości (czyli co najmniej 180 cm w przypadku stałego ruchu 

dwukierunkowego), w miarę możliwości unikając zbędnego umeblowania lub 

innych ograniczających elementów. 

7. Miejsca odpoczynku – w przestrzeniach wymagających pokonywania 

znacznych odległości należy umieścić miejsca siedzące nie rzadziej niż 30 m. 
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Powinny być one wyposażone w siedzisko z podłokietnikami ułatwiającymi 

siadanie i wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka. 

8. Schody – dobrą praktyką jest stosowanie na końcach poręczy oznaczeń 

dotykowych w alfabecie Braille'a, a w sytuacji, gdy w budynku wytyczone 

zostały ścieżki dotykowe, powinny prowadzić one do schodów, a nie do wind, 

jeśli schody są podstawowym ciągiem komunikacji pionowej. 

9. Poszczególne kondygnacje, albo części składowe większych budynków 

powinny być oznaczane kontrastującymi kolorami, fakturami 

i charakterystycznymi elementami architektonicznymi w celu ułatwienia 

orientacji w przestrzeni. 

10.Do elementów standardu architektonicznego należy także pętla indukcyjna, 

która została opisana w rozdziale Adaptacja przestrzeni.  

 

Rozszerzonym źródłem wiedzy na temat stosowania standardów dostępności może 

być również Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans 

i niedyskryminacji – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, 

dostępny pod poniższym adresem:  

link do strony internetowej Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności            

2014-2020 . 1

 

 

1 https://www.poir.gov.pl/media/90907/Zal_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_szans_i_niedyskryminacji.pdf 
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Zakończenie 

 

Życzeniem naszym byłoby, aby społeczna świadomość dotycząca sztuki dla dzieci 

postrzegających świat w szczególny sposób była szeroko znanym i obowiązującym 

standardem. Ta problematyka nie jest powszechna i dobrze byłoby, aby stanęła 

w świadomości tych, którzy mają realny wpływ na kształt tworzonej sztuki. Celem 

naszej organizacji jest praca u podstaw, która wprowadza społeczną zmianę. 

Zdajemy sobie jednak sprawę, że wprowadzenie omawianych tu rozwiązań na 

szeroką skalę jest długim i trudnym procesem. Wierzymy, że zmiana świata zaczyna 

się od drobnej zmiany, a otwartość myślenia powinna być jedną z głównych cech 

wszystkich osób zajmujących się sztuką. 
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Scenariusz spektaklu intermedialnego pod tytułem 

Róża wiatrów  

Realizacja: Fundacja Sztuka Forma  

Koncepcja: Agata Chojnacka, Sebastian Ładyżyński 

Scenografia: Marianna Syska 

Muzyka: Sebastian Ładyżyński 

 

Ogólna idea 

Ideą spektakli intermedialnych tworzonych przez Fundację Sztuka Forma jest 

odejście od tradycyjnej formuły teatralnej (podział na scenę i publiczność) na rzecz 

interakcji bezpośredniej, skupiającej się na współuczestnictwie dzieci w przebiegu 

wydarzeniu. Sztuka powstająca w ten sposób jest jednocześnie interdyscyplinarna, 

co oznacza, że równoważnie łączy w sobie elementy: teatralne, 

dźwiękowo-muzyczne, animacyjne, plastyczne i inne.  

Stąd też specyficzna konstrukcja niniejszego scenariusza, który opisuje 

poszczególne etapy spektaklu uwzględniając wszystkie warstwy artystyczne 

i techniczne składające się na wydarzenie.  

 

Wytyczne 

Przestrzeń: wyciemniona i wygłuszona sala z dostępem do prądu i wody bieżącej, 

o rozmiarze co najmniej 100 m2.  

Oświetlenie: 8 programowalnych ruchomych świateł LED RGB ze sterownikiem 

DMX. 

Nagłośnienie: 8 głośników aktywnych, interfejs dźwiękowy  

Sprzęt: Komputer do sterowania światłem i wizualizacją, komputer do odtwarzania 

muzyki oraz przetwarzania partii instrumentalnej, projektor i ekran do odtwarzania 

wizualizacji 
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Grupa uczestników liczy maksymalnie 20 osób (bez opiekunów), spektakl 

przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia.  

 

W spektakl są zaangażowani 

Muzyk instrumentalista: puzon 

2 animatorki  

Realizator dźwięku, realizator warstwy wizualnej i światła (opcjonalnie może być to 

jedna osoba – w zależności od konfiguracji sprzętu)  

Osoba techniczna do obsługi maszyn i scenografii 
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Przygotowanie sceny (przed wejściem dzieci)  

Scenografia  
Scenografia przygotowana i rozstawiona zgodnie ze 
standardami dostępności z zachowaniem ciągów 
komunikacyjnych. Poszczególne elementy scenografii 
stanowią kolejne instalacje, przez które uczestnicy 
przemieszczają się pod opieką animatorek i opiekunów.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Przywitanie grupy przez organizatora, rozmowa na temat 
szczególnych potrzeb i wymagań uczestników, 
dostosowanie do nich spektaklu (np. poziom głośności, 
forma i rodzaj oświetlenia).  
 
Organizator uprzedza co znajduje się za drzwiami, 
opowiada dzieciom o dwóch animatorkach, które będą się 
nimi zajmowały podczas trwania wydarzenia, wyjaśnia 
zasady panujące na sali oraz zaprasza do środka.  
 
Rekomendowane jest prowadzenie zapisów na wydarzenie 
wraz z wypełnieniem ankiety przez rodzica/opiekuna na 
temat specjalnych potrzeb dziecka biorącego udział 
(informacja o schorzeniach neurologicznych, nadwrażliwości 
na poszczególne bodźce bądź niedoborów sensorycznych, 
informacja na temat niepełnosprawności ruchowej – 
poruszanie się na wózku, o kulach itp.) 
 
 

Oświetlenie  
Wyciemnienie całości scenografii, oświetlenie wejścia oraz 
oznaczenie szlaków ewakuacyjnych.  
 
Kolejne elementy scenografii doświetlane są stopniowo, co 
daje efekt zaskoczenia przy kolejnych eksplorowanych 
elementach. 

Muzyka i dźwięk  
Tajemnicza muzyka “filmowa” na orkiestrę smyczkową 

Wizualizacje  
Ocean oraz zachód słońca  

Efekty  
Brak  
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Scena I: Podróż statkiem 

Scenografia  
Fragment kadłuba statku zbudowany z płyty OSB i sklejek, 
posiadający maszt o wysokości 5 metrów z żaglem. 
Wewnątrz statku poduszki sako, gąbki, miękkie materiały, 
statek posiada okrągłe okienka oraz drzwi w części 
dziobowej. W centralnej części znajduje się koło sterowe na 
podwyższeniu. 

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Animatorki witają się z grupą dzieci, przedstawiają się jako 
załoga statku o nazwie Róża wiatrów. Zapraszają dzieci do 
podejścia bliżej statku i wyjaśniają w jakim miejscu dzieci 
się znalazły, następnie zachęcają do wejścia na pokład 
i wygodnego usadowienia się na poduszkach.  
Aby doświetlić delikatnie wnętrze statku animatorki 
rozpalają rozmieszczone w różnych miejscach na pokładzie, 
małe latarenki ze światełkami LED.  
Przy akompaniamencie delikatnej muzyki 
i rozgwieżdżonego nieba animatorki zaczynają snuć morską 
opowieść. Ta część sceny prowadzona jest w formie sesji 
muzykoterapeutycznej: dzieci leżą lub siedzą wygodnie na 
poduszkach, światła są przygaszone, muzyka cicha i 
nieinwazyjna, animatorka prowadząca historię spokojnym 
tonem głosu prosi dzieci o wyobrażenie sobie falującego 
morza, delikatnego wiatru, ciepłego piasku, kołysania 
statku. Kiedy wszyscy są już zrelaksowani, animatorka prosi 
o przebudzenie się z letargu i zachęca do działania. 
Zadaniem dzieci jest wciągnięcie na maszt żagla, tak aby 
statek mógł płynąć dalej w poszukiwaniu lądu. 
Zmiana muzyki i wizualizacji na bardziej energetyczne – 
grupa dzieci wraz z prowadzącą ciągnie linę, żagiel wznosi 
się na szczyt masztu, druga z animatorek steruje kołem 
sterowym, statek “nabiera prędkości”, aż następuje głośny 
zgrzyt i ustanie muzyki – statek osiadł na mieliźnie.  
Animatorki zapraszają dzieci do przejścia bliżej drzwi 
w dziobie kadłuba.  

Oświetlenie  
Statek oświetlony z zewnątrz, barwy czerwono-różowe, 
światło wpada delikatnie przez okienka statku, dodatkowo 
latarenki LED na pokładzie statku.  
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Muzyka i dźwięk  
Scena zawiera trzy utwory muzyczne – na wprowadzenie 
na statek spokojne, nieinwazyjne tło, w czasie sesji 
muzykoterapeutycznej – spokojna muzyka elektroniczna, 
nazabawę związaną z wciąganiem żagla – muzyka 
orkiestrowa. 
Ostatni dźwięk tej sceny – rozbijającego się statku – 
zapoczątkowuje akcję opuszczenia tego miejsca przez całą 
grupę. Na chwilę przed dźwiękiem rozbijającego się statku 
rozbrzmiewa dźwięk puzonu w przetworzeniu – nie jest on 
jednak na tym etapie łączony przez dzieci z instrumentem 
muzycznym. 

Wizualizacje  
Ocean oraz zachód słońca - ciąg dalszy 
Gwieździste niebo przy muzykoterapii 
Centrum drogi mlecznej 
Drzewo z tłem gwieździstego nieba oraz odbicie tej sceny 
w wodzie 
Wschód słońca nad oceanem 

Efekty  
Na podwieszony pod sufitem czarnym materiale 
zainstalowane są małe światełka LED, które tworzą 
wrażenie nieba rozświetlonego gwiazdami.  
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Scena II: Wyjście ze statku 

Scenografia  
Statek widoczny z zewnątrz. Przy wyjściu ze statku znajduje 
się platforma z płyty OSB na kołach, mogąca pomieścić 
około 10-12 osób, z liną przywiązaną od przodu oraz 
niewielkim masztem i rozpiętym na nim żaglem. Obok leżą 
przygotowane, nadmuchane kolorowe kapoki dziecięce 
(w ilości zależnej od liczebności grupy), tak aby każde 
dziecko miało swój własny kapok.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Jedna animatorka na przodzie grupy otwiera drzwi 
i zaprasza grupę do wyjścia, druga na końcu pilnuje by 
wszyscy znaleźli się poza statkiem.  
Dzieci wychodzą ze statku  i po raz pierwszy widzą 
przestrzeń sali z lekko podświetloną scenografią, której 
przeznaczenie wciąż pozostaje dla nich zagadką.  
Animatorki proszą o ustawienie się grupy i opowiadają, że 
znaleźli się na mieliźnie oraz wskazują na tratwę ratunkową, 
którą mają zamiar dostać się do brzegu wyspy.  
Następnie dzieci zachęcane są do nauczenia się szanty, 
czyli typowej pieśni wykonywanej na morzu. Animatorki 
intonują melodię szanty “Morskie opowieści” i powtarzają ją 
kilkakrotnie z wyraźnym artykułowaniem tekstu. Dzieci 
proszone są o powtórzenie krótkiego fragmentu i zachęcane 
do wspólnego śpiewu.  
Po wykonaniu szanty dzieci mają za zadanie przy pomocy 
animatorek ubrać dmuchane kapoki.  

Oświetlenie  
Do poprzedniego ustawienia dodane zostały jasne, żółte, 
ciepłe światła skierowane na scenerię obok statku i tratwę, 
reszta scenografii podświetlona delikatnie, różnobarwnie.  

Muzyka i dźwięk  
Scenie w pierwszej części towarzyszy dźwięk oceanu 
(statek osiadł na mieliźnie). Następnie w czasie animacji 
związanej z nauką śpiewania ten dźwięk płynnie przechodzi 
w utwór muzyczny. 
Śpiewanej szancie towarzyszy zespołowa aranżacja utworu, 
odtwarzana w czasie nauki śpiewu i późniejszego 
zespołowego śpiewania. 

Wizualizacje  
Fale oceanu rozbijające się na plaży - widok z lotu ptaka 
Fale oceanu - ujęcie z wody 

Efekty  
Brak  
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Scena III – Tratwa ratunkowa  

Scenografia  
Platforma na kołach porusza się poprzez ciągnięcie liny 
przez animatorkę, lina przytwierdzona jest do ściany do 
przeciwległej stronie. Droga poruszania się platformy wynosi 
około 5 metrów.  
 
Dzieci, które nie są w stanie usiąść na tratwie również 
ubierają kapoki i mają możliwość przejścia obok wraz 
z opiekunem. 

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Dzieci zakładają kapoki i dzielą się na mniejsze grupy (jeśli 
istnieje taka konieczność), tak aby około 10 osób mogło 
znaleźć się na tratwie. Grupa na tratwie siada, animatorka 
z pomocą uczestników chwytają linę, która jest przywiązana 
do ściany po przeciwległej stronie i ciągnąc ją – 
wprowadzają tratwę w ruch.  
Grupa, która pozostała na miejscu w towarzystwie drugiej 
animatorki czeka, aż ich koledzy przepłyną, dopinguje ich 
śpiewając szantę i wykonując radosne okrzyki wsparcia.  
Kiedy pierwsza grupa dopłynie i wysiądzie tratwa wraca po 
drugą grupę, animacja z płynięciem jest powtarzana.  

Oświetlenie  
Światła w barwach bieli i błękitu oświetlają tratwę i jej drogę, 
zmieniając się w trakcie przejazdu platformy na coraz 
jaśniejsze i oświetlając przestrzeń przed szalupą. Kiedy 
wszyscy dopływają na miejsce, światła kierują się na wiszące 
i powiewające na wietrze żagle.  

Muzyka i dźwięk  
Scenie towarzyszy zespołowa, energetyczna aranżacja 
szanty, której dzieci uczyły się śpiewać. 

Wizualizacje  
Burta szalupy ratunkowej, płynącej przez ocean z dużą 
prędkością. 

Efekty  
Kiedy dzieci są już na tratwie, w miejscu do którego mają 
docelowo dopłynąć włączane są wentylatory ukryte za 
tkaninami żagli. 10 wentylatorów tworzy powiew wiatru, który 
dzieci odczuwają coraz mocniej im bardziej zbliżają się 
płynąc tratwą.  
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Scena IV – Żagle 

Scenografia  
Na ścianie rozpięte są obszerne białe tkaniny w formie żagli. 
Za tkaninami, w bezpiecznej odległości ukryte są 
wentylatory. Wszystkie wentylatory są włączane za pomocą 
jednego przycisku na listwie, do której są podpięte. Wokół 
wiszą morskie liny.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Dzieci ściągają kapoki i układają je na tratwie, która odjeżdża 
na miejsce.  
 
Animatorki zachęcają do podejścia do tkanin aby poczuć 
wiatr na ciele i twarzy, można dotykać “żagli” i sprawdzać jak 
pracuje wypychana wiatrem tkanina. Animatorki 
opowiadają o różnym nasileniu wiatru i o jego wpływie na 
podróże morskie. Ostrzegają przed zjawiskami, takimi jak 
sztorm czy huragan.  

Oświetlenie  
Barwy błękitu mieszane stopniowo z barwami zieleni, 
skierowane na żagle oraz w mniejszym stopniu na kolejną 
instalację.  

Muzyka i dźwięk  
Wstęp tej sceny jest oparty na jednym smyczkowym, 
stojącym dźwięku. Kiedy wszyscy znajdą się na miejscu 
rozlega się tytułowy utwór na orkiestrę pt. “Róża”, jednak 
jeszcze w niepełnej aranżacji. Utwór ten kontynuowany jest 
w kolejnej scenie. 

Wizualizacje  
Skały w oceanie, o które rozbijają się fale – rzut 
izometryczny. 

Efekty  
Wiatr z wentylatorów.  
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Scena V – Przejście przez sieci 

Scenografia  
Konstrukcja jest sześcianem o boku 2,5 metra, zbudowanym 
z bel drewnianych, pomiędzy którymi w poziomie rozpięta 
jest siatka materiałowa udająca sieci rybackie. Przez 
konstrukcję po siatce można przejść na drugą stronę.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Animatorki zapraszają do ustawienia się przed konstrukcją 
i opowiadają o wyspie, na której znaleźli się po opuszczeniu 
szalupy. Wskazując na sieci zwracają uwagę, że wyspa jest 
prawdopodobnie zamieszkana przez kogoś, kto ustawił je w 
celu łowienia ryb. Po raz pierwszy pojawia się postać 
rozbitka morskiego. Dzieci dostają za zadanie przejść przez 
sieci i dotrzeć do środka wyspy oraz odnaleźć zaginionego 
podróżnika morskiego. Na potwierdzenie ich słów, z dala 
odzywa się dźwięk puzonu, na który prowadzące zwracają 
uwagę dzieci tłumacząc, że jest to wołanie o pomoc 
dobiegające z wyspy. 
 
Grupa ustawia się w szeregu, pojedynczo wchodząc 
w obszar siatki, jedna animatorka czeka przy wyjściu 
z konstrukcji i pomaga z niej wyjść, druga pilnuje dziecka 
podczas przechodzenia.  
Grupa, która oczekuje na przejście dostaje za zadanie 
dopingować zmagających się kolegów i nagradzać każdego, 
kto przeszedł oklaskami.  
 
Dzieci, które nie są w stanie przejść przez konstrukcję, 
dotykają rękoma sieci oraz wraz z opiekunem 
przemieszczają się obok.  

Oświetlenie  
Oświetlenie w barwach zieleni skierowane na siatki, 
oświetlenie w kolorze bieli na miejsce, w którym dzieci 
ustawiają się po przejściu.  

Muzyka i dźwięk  
Scenie towarzyszy utwór na orkiestrę pt. “Róża”, który zdążył 
się rozwinąć od poprzedniej sceny. 
Ponownie pojawia się dźwięk puzonu – tym razem już 
wskazany przez animatorki.  

Wizualizacje  
Rafa koralowa widziana znad oceanu – rzut izometryczny 

Efekty  
Kontynuacja wiatru z wentylatorów. 
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Scena VI – Przejście przez wodę 

Scenografia  
Na podłodze rozłożone są duże ilości pofalowanych folii 
malarskich imitujących wodę (i chroniących jednocześnie 
podłoże), po środku położone są płaskie bale drewna, 
stanowiące ścieżkę, którą można przedostać się na plażę. 
Nad głowami dzieci zawieszona jest konstrukcja z wężów 
ogrodowych, plastikowych rur i zraszaczy, z której 
wydobywa się mgiełka wodna.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Animatorki zwracają uwagę na kapiący delikatnie deszcz 
i odgłosy egzotycznych ptaków. Opowiadają o tropikalnym 
charakterze i klimacie wyspy. Dzieci starają się naśladować 
odgłosy ptaków i przygotowywane są do przejścia po 
drewnianych plastrach.  
Animatorki zwracają szczególną uwagę na wykonanie tego 
zadania powoli i w skupieniu, tak aby nikt z uczestników nie 
poślizgnął się. Osoby, które mają trudność przechodzą po 
belach trzymając animatorkę bądź opiekuna za rękę.  
Prowadzące opowiadają dzieciom, że po drugiej stronie 
znajduje się plaża, którą najprawdopodobniej zamieszkuje 
rozbitek.  

Oświetlenie  
Kolory bieli, różu i błękitu podświetlające delikatnie mgiełkę 
wodną od góry i obszar, przez który przechodzą dzieci.  

Muzyka i dźwięk  
W celu uspokojenia uczestników po poprzedniej, 
wymagającej fizycznie scenie utwór na przechodzenie przez 
mgiełkę wodną jest bardzo spokojną muzyką orkiestrową 
z towarzyszącą harfą solo. Ten nastrój wprowadzony jest 
także z uwagi na bezpieczeństwo dzieci – zbyt duża 
stymulacja dźwiękowa mogłaby zbytnio je ożywić 
i powodować upadki na śliskich powierzchniach pni drzew. 
W czasie przechodzenia “przez wodę” pojawia się 
dodatkowo ambient dżungli, wprowadzający egzotyczną 
atmosferę. 

Wizualizacje  
Skalista wyspa z egzotyczną zielenią – widok z lotu ptaka 
 

Efekty  
Woda wydobywająca się ze zraszaczy z 
możliwością sterowania – od delikatnego kapania w formie 
deszczu, do mgiełki wodnej wprowadzającej tylko poczucie 
dużej wilgotności.  
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Scena VII – Piaskowa wyspa  

Scenografia  
Obszar w formie koła, na którym usypany jest drobny suchy 
piasek. W piasku zanurzone są różnego rodzaju muszelki. 
Cały teren otoczony jest siatkami rybackimi na których 
zawieszone są muszle i etniczne grzechotki wykonane 
z wyschniętych nasion i roślin. Tuż obok wyspy jest 
rozłożony tajemniczo wyglądający, kolorowy namiot 
z zasłoniętym wejściem.  

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Dzieci docierają na piaskową plaże otoczoną siatkami 
rybackimi. Siadają wygodnie w kręgu. Zanurzając ręce 
w piasku odnajdują muszelki. Animatorki opowiadają 
dzieciom, że będą teraz tworzyć instrumenty, które pozwolą 
im przywołać rozbitka do siebie. Każde dziecko otrzymuje 
papierową tubę z otworem z jednej strony. Animatorki 
podchodzą do dzieci z workami wypełnionymi nasionami 
grochu, fasoli i soczewicy. Każde dziecko może zaczerpnąć 
garść nasion i wsypać je do tuby. Następnie animatorka 
pomaga zamknąć tubę plastikową zatyczką.  
Kiedy dzieci ukończą już instrument, animatorki prezentują 
możliwości gry na nim. Dzieci uderzają tubą w swoje dłonie 
i inne części ciała, a także w piasek. Unoszą je w górę, 
ponad głowę i w dół słuchając zmieniającego się brzmienia 
grzechotki.  
Dzieci uczą się rytmów prezentowanych przez animatorkę.  

Oświetlenie  
Barwy żółte i czerwone oświetlające wyspę z piaskiem, 
delikatne jasne światło oświetlające kolorowy namiot stojący 
obok.  

Muzyka i dźwięk  
Trwa ambient dżungli, wprowadzający egzotyczną 
atmosferę. 

Wizualizacje  
Palmy na egzotycznej wyspie – w tle plaża i ocean 

Efekty  
Brak 
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Scena VIII – Znalezienie rozbitka 

Scenografia  
Kolorowy namiot w którym ukryty jest rozbitek. Wokół niego 
wolna przestrzeń, która pozwala na wysłuchanie audycji 
i koncertu oraz wykonanie krótkiego układu tanecznego. 

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Dzieci wychodzą z piaskowej wyspy trzymając swoje 
instrumenty i podchodzą do namiotu, wokół rozbrzmiewa 
muzyka, do której swoją grą dołącza rozbitek puzonista, 
jednocześnie wychodząc zza namiotu i ukazując się 
dzieciom. Animatorki proszą grupę o zajęcie miejsc 
siedzących tuż przed puzonistą, rozpoczyna się krótki 
koncert. Po skończonym wykonaniu rozbitek wita się 
z dziećmi, pyta jak grupa znalazła się na wyspie 
i wysłuchuje ich opowieści.  
Następuje prezentacja instrumentu, muzyk opowiada o jego 
nazwie, konstrukcji, cechach charakterystycznych, budowie, 
wykonuje na nim kilka dźwięków prezentacyjnych.  
Dzieci zachęcane są do włączenia się w dialog 
i opowiadania o swoich skojarzeniach z brzmieniem 
instrumentu, czy podzieleniu się wiedzą, którą posiadają na 
temat puzonu. Instrumentalista wykonuje kolejny utwór 
w stylistyce marszowej, do którego dzieci wspólnie 
z animatorkami wykonują pochód po okręgu. Następnie 
dzieci są zachęcone do wspólnego wykonania utworu 
z muzykiem, grając na swoich uprzednio przygotowanych 
instrumentach.  

Oświetlenie  
Białe światło punktowe skierowane na instrumentalistę, 
które zapala się w momencie jego wyjścia z namiotu.  

Muzyka i dźwięk  
Akcję “odnalezienia rozbitka” rozpoczyna wstęp do utworu 
muzycznego, utrzymanego w hawajskim klimacie. 
Momentem wejścia puzonu z tematem jest jednocześnie 
moment “odnalezienia” solisty instrumentalisty, któremu do 
końca utworu muzyka towarzyszy. Dodatkowo dźwięk 
puzonu jest dystrybuowany przestrzennie przy pomocy 
zestawu głośników. Po zakończeniu utworu i krótkiej 
rozmowie puzonista wykonuje kolejny utwór w stylu 
nowoorleańskim. 

Wizualizacje  
Zachód słońca odbijający się w falach rozbijających się 
o brzeg – zbliżenie 
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Efekty  
Brak 

Scena IX – Wspólny powrót 

Scenografia  
Bez zmian 

Warstwa 
fabularno-animacyjna  

Po zakończonej części muzycznej rozbitek prosi słuchaczy 
o pomoc w powrocie na statek. Wszyscy ustawiają się 
w szeregu, dzieci, rozbitek oraz animatorki (jedna na 
początku, jedna na końcu grupy) przechodzą przez 
wszystkie elementy w odwrotnej kolejności. W zależności od 
chęci i możliwości grupy oraz czasu trwania dzieci mogą 
ponownie przejść przez sieci rybackie, zbliżyć się do 
wiejącego wiatru, przechodzą również przez mgiełkę 
wodną. Ostatnim elementem jest wejście przez drzwi na 
dziobie na pokład statku. Tam wszyscy siadają na 
poduszkach, a animatorki podsumowują wyprawę 
wspominając kolejne przygody, przywołując melodię 
poznanej szanty oraz powtarzając kilka szczegółów na 
temat puzonu.  
Następnie żegnają się z widzami i dziękują im za wspólną 
wyprawę, dzieci odprowadzane są do wyjścia.  

Oświetlenie  
Klarowne białe światło podkreślające trasę wędrówki 
powrotnej z pominięciem przeszkód, które grupa musiała 
pokonać uprzednio. 

Muzyka i dźwięk  
Wspólnemu powrotowi na statek towarzyszy tytułowy utwór 
“Róża” w pełnej, orkiestrowej aranżacji. Na samo wyjście 
publiczności pojawia się jeszcze fragment z aranżacji 
śpiewanej wcześniej szanty. 

Wizualizacje  
Woda spływająca ze skalistych skał do oceanu 

Efekty  
Mgiełka wodna ze zraszaczy, wiatr z wentylatorów, 
światełka LED na podwieszonym suficie imitujące gwiazdy.  
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Appendix  

 

Teatr w życiu dzieci z trudnościami w rozwoju1 

Autor: dr Agnieszka Jędrzejowska 

 

Pedagogika humanistyczna ujmuje proces wychowania jako dialog. Dialog jest 

metodą, procesem i postawą. „Metoda dialogu jest to sposób komunikacji, w której 

podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się oraz współdziałania. 

Postawa dialogu to gotowość otwierania się na rozumienie, zbliżenie się 

i współdziałanie w stosunku do otoczenia. Postawa dialogowa jest zatem otwarciem 

wobec człowieka”2. 

1. Rozwój kompetencji społecznych u dziecka. 

Jednymi z kompetencji kluczowych, ważnymi dla rozwoju jednostek i grup, są 

kompetencje społeczne. Kompetencja jest potencjałem istniejącym w człowieku3. 

Maria Czerepaniak-Walczak uważa, że kompetencja podmiotu jest jego szczególną 

właściwością, wyrażającą się w demonstrowaniu, na wyznaczonym przez społeczne 

standardy poziomie, umiejętności adekwatnego zachowania się, a także 

świadomości potrzeby i konsekwencji takiego właśnie postępowania oraz w 

przyjmowaniu za nie odpowiedzialności4. Podobnie to pojęcie definiuje Katarzyna 

Koszewska jako zakres wiedzy (wiem o czymś), umiejętności (wiem jak to zrobić)  

i odpowiedzialności (postawa – chcę i jestem gotowy wykorzystać swoją wiedzę); 

zakres pełnomocnictw i uprawnień do działania. Kompetencja to potencjalna 

umiejętność, która ujawnia się w chwili wykonywania danego zadania lub 

predyspozycja do jego wykonania5. Podaje się, że osoba kompetentna społecznie 

potrafi generować efektywne strategie porozumiewania się, by podtrzymywać 

                                                             
1 Fragmenty analizy teoretycznej tekstu opublikowane w Interdyscyplinarnych 
Kontekstach Pedagogiki Specjalnej 
2 J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993, s. 117-118. 
3 M. Armstrong. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002, s. 249-252. 
4 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą, Szczecin 1995, s. 134. 
5 K. Koszewska, Co to są kompetencje społeczne?, Mazowiecki Kwartalnik 
Edukacyjny „Meritum”, 2014, nr 2 (33), s. 2. 
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i rozwijać więzi interpersonalne6.  

Pojęciu kompetencji społecznych towarzyszą takie komponenty jak 
empatia, umiejętność współdziałania z innymi, zarówno rówieśnikami, jak 
i dorosłymi, zdolność do dzielenia się własnymi dobrami, ale także przeżyciami 
i emocjami, jak również wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i chęć 
udzielenia pomocy. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków i stymulacji takich 

zachowań można świadomie wspierać rozwój społeczny dzieci7. Poza tym, dzieci 

przebywając w grupie rówieśniczej, wchodzą w proces formowania tożsamości. 

Zdaniem Jerzego Nikitorowicza konieczni w rozwoju tożsamości są ,,znaczący Inni”, 

których rolą jest wyznaczanie pewnych punktów odniesienia, z jakimi dziecko może 

się zidentyfikować8.  W rozwoju dziecka dokonuje się teoria uczenia się społecznego. 

Jest to forma teorii uczenia się, w której do procesów wyjaśniających zmiany  

w zachowaniu dziecka włączono – obok warunkowania klasycznego 

i instrumentalnego – uczenie się obserwacyjne. Uczenie się za pośrednictwem 

obserwacji następuje wówczas, gdy na zachowanie obserwatora wpływa to, że widzi 

on zachowanie (i często konsekwencje zachowania) modela. W psychologii 

rozwojowej obserwatorami są dzieci, a modelami – rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, 

rówieśnicy, bohaterowie książek, sławni sportowcy, osoby z telewizji, a nawet postaci 

z filmów rysunkowych, czyli prawie wszyscy9. A w kontekście udziału dzieci 
w spektaklach teatralnych, „znaczącymi Innymi” (czyli osobami uznanymi 
przez dzieci, jako ważne i godne naśladowania), mogą być aktorzy.  

2. Rozwój dziecka poprzez zabawę (w tym zabawy teatralne) 

Kompetencje społeczne rozwijają się w toku doświadczeń, wynikających 
z codziennych sytuacji życiowych oraz sytuacji edukacyjnych celowo 
zorganizowanych przez nauczyciela. Idealnym sposobem rozwijania kompetencji 

społecznych dzieci jest praca w grupach. W zabawie czy zadaniu członkowie grupy 

                                                             
6 J. Lubowiecka, Kompetencje społeczne w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu, 
[w:] H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony z rzeczywisty 
obraz edukacji elementarnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011, s. 377. 
7 A. I. Brzezińska, M. Mielcarek, A. Ratajczyk, Mali aktorzy na scenie życia, czyli o 
rozwoju kompetencji społecznych w okresie dzieciństwa, Mazowiecki Kwartalnik 
Edukacyjny „Meritum” 2014, nr 2 (33), s. 19. 
8 J. Andrzejewska, Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a 
funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin, 2013, s. 16.   
9 R. Vasta, M. M. Haith, S. A. Miller, Psychologia dziecka, Warszawa 1995, s. 59-60 
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komunikują, negocjują, wspólnie coś wykonują, pomagają sobie, prezentują efekty 

działań, wspólnie się cieszą. Jak podkreślają Lew S. Wygotski i Danuta Waloszek, 

zabawa jest atrybutem i najważniejszą czynnością związaną z dzieciństwem. 

Obserwowanie podopiecznych podczas swobodnych zachowań jest doskonałym 

polem do oceny rozwoju kompetencji społecznych u dzieci10. Zabawa to czynność 

płynąca z naturalnej potrzeby poznawania rzeczywistości i działania. Stuart Brown, 

psychiatra, badacz kliniczny i założyciel Narodowego Instytutu do Badań nad 

Zabawą, opisuje na podstawie własnych badań i odkryć biologów, psychologów 

i neurologów jak zabawa pomaga kształtować własny umysł, empatię, pozwala 

odnajdować się w grupie, a także jest źródłem kreatywności11.   

Zabawa jest charakterystycznym elementem, wręcz fundamentalnym, 

zachowania wszystkich dzieci. Pełni znaczącą rolę dla ich rozwoju psychicznego. 

Howard Gardner tak przedstawia cele zabawy w rozwoju dziecka: „(…) lepsze 

opanowanie świata, bardziej adekwatne radzenie sobie z problemami i lękami, 

lepsze rozumienie siebie i relacji między sobą a światem, wstępne odkrywanie relacji 

między rzeczywistością i fantazją, pole, na którym intuicyjne, quasi-logiczne formy 

myślenia mogą być swobodnie wypróbowane”12. 

Jean Piaget wiąże rozwój zabawy z rozwojem inteligencji i wnioskuje, że można po 

części ocenić rozwój dziecka na podstawie obserwacji jego zabaw. Proponuje 

następujące stadia aktywności zabawowej: 

• Zabawa sensoryczno-motoryczna odpowiada poziomowi sensoryczno-

motorycznemu w rozwoju inteligencji (od urodzenia do końca drugiego roku 

życia). Różne przedmioty są tu badane za pomocą wzroku i dotyku, ruchy się 

powtarzają. 

• Zabawa symboliczna pojawia się na przedoperacyjnym poziomie rozwoju 

inteligencji (między drugim a siódmym rokiem życia). Dziecko wykorzystuje 

wyobraźnię i jest usatysfakcjonowane używaniem jednego przedmiotu jako 

symbolu innego (np. rakieta tenisowa może stać się gitarą). 

                                                             
10 K. Kaszlińska, Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – 
możliwości i ograniczenia, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 218. 
11 S. Brown, Ch. Vaughan, Play: How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, 
and Invigorates the Soul, Pinguin Group, Nowy Jork 2009.   
12 A. Birch, T. Malim, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Psychologia rozwojowa w zarysie. 
Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 
29. 
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• Zabawa w role jest właściwa dla operacyjnego poziomu rozwoju inteligencji 

(od siódmego roku życia). Rozwijające się procesy myślowe dziecka stają się 

bardziej logiczne, zaś w zabawie dziecko wykorzystuje rozmaite procedury 

i reguły.  

J. Piaget mówi, że zabawa jest wyrazem procesu asymilacji, w którym dziecko usiłuje 

włączyć wiedzę o otaczającym je świecie dopasowując ją do posiadanych już 

doświadczeń i sposobu rozumienia świata13. Z kolei Jerome S. Bruner widzi 

w zabawie możliwości uczenia się, rozwijania sprawności motorycznych 

i poznawczych. Lew S. Wygotski również podkreśla wartość zabawy jako głównego 

czynnika rozwojowego. To zabawa stwarza strefę najbliższego rozwoju, w której 

dziecko może działać na wyższym poziomie rozwoju niż przewidziany dla jego wieku. 

Jednym ze sposobów oceny możliwego rozwoju dziecka w danym momencie jest 

określenie dystansu między poziomem aktywności osiągniętym podczas zabawy 

i aktywnością w innych codziennych sytuacjach.  

Zygmunt Freud w swej psychodynamicznej teorii rozwoju traktuje zabawę jako 

środek obniżenia poziomu stłumionych emocji. Zabawa może służyć dzieciom do 

eksplorowania i radzenia sobie ze swymi uczuciami i przepracowania swoich lęków 

i niepokojów w bezpiecznej sytuacji. Zabawę można zatem traktować jako obronę 

przed problemami, jak i radzenie sobie z nimi.  

Eric Erikson uważa, że „dziecięca zabawa jest infantylną formą ludzkiej zdolności do 

radzenia sobie ze swymi doświadczeniami przez tworzenie sytuacji modelowych                               

i doskonalenie rzeczywistości przez eksperymentowanie i planowanie”14. Aktywność 

zabawowa wspomaga sprawność ruchową, intelektualną i społeczną15. Zabawa 

w grupie rówieśniczej jest źródłem wielu różnorodnych bodźców np. nieprzewidziane 

zachowanie się współuczestników, ich udane i nieudane próby porozumiewania się, 

rozwiązywania konfliktów, poszukiwanie nowych, interesujących przedmiotów. 

Jednocześnie złożona sytuacja społeczna wymusza na uczestnikach pracę 

                                                             
13 A. Birch, T. Malim, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Psychologia rozwojowa w zarysie. 
Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 
s. 31. 
14 A. Birch, T. Malim, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Psychologia rozwojowa w zarysie. 
Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 
s. 32. 
15 H. Olechnowicz, Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s 255. 
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umysłową, stwarzając wydarzenia nie przewidziane, które wymagają 

natychmiastowych decyzji, a więc wysiłku zmierzającego do zrozumienia tego, co się 

dzieje wokół16. 

Dzieci, którym nie udaje się opanować kompetencji społecznych, w tym 

umiejętności współpracy, częściej wpadają w złość, a ich niezdarność i niepokój 

mogą powodować, że inni będą się czuć w ich towarzystwie niekomfortowo. 

Wynikające z tego negatywne doświadczenia w relacjach społecznych mogą 

wywołać niską samoocenę i utrudniać naukę. W dorosłym życiu mogą zmagać się 

z depresją i stałym niepokojem, a w skrajnych przypadkach, takie nieprzystosowanie 

społeczne może doprowadzić nawet do całkowitego odrzucenia społecznego17. 

Szczególnie w grupie ryzyka są dzieci z trudnościami rozwojowymi. Wykształcenie 

umiejętności społecznych, w tym umiejętności współpracy, pozwoli uniknąć 

konsekwencji związanych z odrzuceniem przez społeczeństwo i osiągnąć 

odpowiednie predyspozycje do odnajdywania się w świecie wymagającym ciągłego 

dostosowywania się do zmian18.  

Jedną z form zabawy, która ma fundamentalną rolę w wymiarze 

diagnostyczno-terapeutycznym jest odgrywanie ról. Małgorzata Taraszkiewicz 

określa tę aktywność jako formę teatralną (obok dramy i symulacji). Przez 

odgrywanie roli Autorka rozumie zachowanie się zależnie od miejsca, w którym 

znajduje się człowiek lub zależnie od osoby, z którą przebywa19. Dziecko ma 

możliwość przepracowania ról społecznych, które są jego częścią, a zatem zyskuje 

w nich doświadczenia rodzące pewność siebie. To z kolei oznacza, że wychowanek 

zyskuje opcję przyjrzenia się swym działaniom i dokonania korzystnych zmian. 

Natomiast odegranie roli innej niż znana z autopsji dziecku – jak choćby postaci 

fikcyjnej, symbolicznej – czyni z tej metody źródło poznania świata zewnętrznego20. 

                                                             
16 H. Olechnowicz, Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 259. 
17 M. Plummer, Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla 
dzieci od lat pięciu do jedenastu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010, 
s. 24.  
18 D. M. Plummer, Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla 
dzieci od lat pięciu do jedenastu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010, 
s. 24.  
19 M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej – czyli refleksyjny praktyk w działaniu, 
Wydawnictwa CODN, Warszawa, 2000, s. 120.    
20 M. Taraszkiewicz, dz.cyt., s. 121. 
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Dziecku umożliwia się przeżycie pewnych problemów, znalezienie dla nich 

rozwiązania. Symulacje opierają się na podobnym założeniu – dziecko 

w bezpiecznej sytuacji może przećwiczyć pewne umiejętności czy postawy i stawić 

czoło konsekwencjom, bo nawet gdy popełni błąd, to nadal może go naprawić, 

ponownie odtwarzając swoją rolę. Metoda ta wiąże się z treningiem określonych 

sprawności. To doświadczenie może być źródłem dużego poczucia sprawczości, 

podmiotowości a także kontroli nad własnym życiem. Ważne, aby dziecko czuło się 

w danej sytuacji dość naturalnie, orientowało się w jej realiach, gdyż będzie ono 

w niej trenowało pewne umiejętności życiowe, sprawności takie jak śmiałość czy 

efektywna komunikacja21. Formy teatralne mogą ,,kształcić życie uczuciowe 

i wyobraźnię, rozszerzać horyzonty, budować mosty porozumień, kontaktów, 

wspólnot, zaspokajać i kształcić potrzeby ekspresji”22.  

Bez względu na kontekst użycia którejkolwiek z metod proponowanych przez 

M. Taraszkiewicz, najistotniejszy jest zawsze cel działalności edukacyjnej – jest nim 

wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Pedagoga powinno interesować 

stymulowanie wyobraźni i empatii dziecka, rozwijanie jego umiejętności wyrażania 

siebie, kształtowanie pozytywnych postaw komunikacyjnych w sytuacjach 

konfliktowych23. Każda z metod aktywizujących ma za zadanie dostarczać 
uczestnikowi doświadczeń podnoszących na duchu, oferujących 
rozwiązywanie różnorodnych problemów w bezpiecznym otoczeniu. Nawet 

wdrożenie nagłych zwrotów akcji czy logicznych konsekwencji podjętych przez 

dziecko decyzji obiektywnie nie stanowi zagrożenia, o ile prowadzący dba 

o pozytywną atmosferę we wspólnej edukacji. Z kolei dopuszczając konstruktywną 

krytykę i wyrażanie własnych odczuć i obserwacji w nastroju zrozumienia i wsparcia, 

pedagog daje szansę uczniom mniej śmiałym na rozwijanie czegoś znacznie 

ważniejszego – poczucia, że może wyrazić siebie wśród sprzyjającego 
otoczenia, w którym zyska akceptację. 

                                                             
21 M. Taraszkiewicz, dz.cyt., s. 128. 
22 H. Guzy-Steinke, T. Wilk, Uczeń i teatr. Realia a poszukiwania możliwości 
realizacji edukacji teatralnej w szkole, Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit”, Toruń 
2009, s. 69. 
23 I. Borecka, Drama w programach edukacyjnych, wychowawczych i 
terapeutycznych [w:] I. Borecka, M. Widerowska, i in., Drama i arteterapia w szkole. 
Programy i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2005, s. 20-22.   
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O ważnej roli form teatralnych dla rozwoju małego dziecka pisze Romana Miller. 

Dzieci już od trzeciego roku życia poprzez te formy oddziaływań mogą lepiej 

rozumieć świat wokół oraz samych siebie, co może znacząco wpłynąć na rozwój ich 

osobowości24. Uczona zastrzega również, że dla tych celów trudno odnaleźć lepszą 

formę oddziaływania. Inna pedagog z kolei – Wanda Renikowa – podkreśla, że 

wychowanie przez teatr stanowi ,,najlepszą drogę do najpełniejszego rozwoju 
osobowości wychowanków”25. Maria Dudzikowa również opowiada się za 

przygotowywaniem dziecka od pierwszego etapu edukacji do ,,samookreślenia, 

którego człowiek dokonuje w twórczości i przez twórczość” i zaleca kontynuowanie 

tego podejścia w dalszych etapach kształcenia. Dziecko jako aktor wyraża siebie 

poprzez grę. „Aktor-twórca to kreator, który w celowo skomponowanych działaniach 

teatralnych poprzez grę aktorską publicznie wyraża swoją osobowość, ujawnia swój 

świat wartości i swoją duchowość, przekazuje innym swe przekonania, pragnienia, 

dążenia”26.  

3. Własne doświadczenia – badania 

Od września 2009 r. we Wrocławiu realizowany był pilotażowy projekt edukacji 

włączającej dla dzieci z zespołem Downa (w grupie 3-5 dzieci z jednorodną 

niepełnosprawnością). Wdrożenie programu edukacji włączającej w wybranych 

wrocławskich placówkach wynikało z wiadomości o wcześniejszych trudnych drogach 

edukacyjnych dzieci z zespołem Downa w placówkach integracyjnych. Również 

badania nad możliwościami dzieci z zespołem Downa oraz doraźne obserwacje 

funkcjonowania dzieci w grupach rówieśniczych prowadziły do wniosków, że 

umiejętności społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rosną przez 
naśladowanie zachowań rówieśników. Przez 6 miesięcy, jako pedagog specjalny,  

obserwowałam 9 dzieci z zespołem Downa w sytuacjach zabawy swobodnej, zabawy 

                                                             
24 H. Guzy-Steinke, T. Wilk, Uczeń i teatr. Realia a poszukiwania możliwości 
realizacji edukacji teatralnej w szkole, Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit”, Toruń 
2009, s. 68.   
25 H. Guzy-Steinke, T. Wilk, dz.cyt., s. 71. 
26 A. Włoch, K. Maćkowiak, Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci 
scenicznej w teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 55. 
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kierowanej i zajęć celowych27. Obserwacje nanosiłam na socjogramy, na których 

szczególnie widać było osoby wybrane, zlekceważone lub odrzucone i odwrotnie 

osoby, które wybierały lub lekceważyły czy odrzucały inne dziecko, gdy to 

podejmowało inicjatywę. Analiza tego rodzaju danych pozwoliła na wyłonienie osób 

popularnych, które otrzymują najwięcej wyborów pozytywnych i najmniej 

negatywnych), osób odrzucanych (najwięcej wyborów negatywnych pozytywnych), 

osób lekceważonych (najmniej wyborów pozytywnych i najmniej wyborów 

negatywnych). Analizie poddałam obserwację zabawy podjętej przez dzieci 

odrzucone lekceważone.  

Analiza i interpretacja wyników badań  

Podczas obserwacji skoncentrowałam się szczególnie na możliwościach                                            

i ograniczeniach rozwoju kompetencji społecznych dzieci. W sferze uspołecznienia 

można było zaobserwować różne poziomy funkcjonowania. Ale wspólna dla 

wszystkich była możliwość skupienia uwagi na partnerze. Dzieci wyciągały ręce 

w kierunku drugiej osoby, gdy miały potrzebę zwrócenia uwagi na coś lub na siebie; 

uśmiechały się. Dzieci reagowały mimiką adekwatnie do obserwowanych, 

przeżywanych wydarzeń (emocjonalnie wyraźnych, np. radosnych, smutnych). 

Dzieci, w odpowiedzi, machały ręką na pożegnanie i powitanie. W aktywności 

zabawowej dominowały formy zabawy równoległej; obok innych dzieci, bez interakcji. 

Często również oddalały się od grupy i organizowały samotne zabawy, np. 

w kącikach – kuchennym bądź z książkami. Były też dzieci, które ustawiały się obok 

innych dzieci i tylko obserwowały. W zabawie swobodnej dzieci o niskich 

                                                             

27 Kryteria doboru badanych dzieci ze względu na poziom funkcjonowania: a) wiek 
dzieci 4-7 lat (dane zaczerpnięte z dokumentacji dziecka), b) zdolność do 
komunikowania się werbalnego (słowami lub prostymi zdaniami) lub umiejętność 
posługiwania się komunikacją niewerbalną (gestami, mimiką) (dane zaczerpnięte                     
z dokumentacji dziecka), c) poziom rozwoju umysłowego: niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym (dane zaczerpnięte z dokumentacji 
dziecka), d) diagnoza dziecka: zespół Downa (dane zaczerpnięte z dokumentacji 
dziecka: zaświadczenia lekarskie, orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznych), e) dzieci uczęszczały na zajęcia specjalistyczne w ramach 
Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (Program Wrocławski Model 
Usprawniania) 
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kompetencjach społecznych i poznawczych doświadczały często odrzucenie, 
lekceważenie lub budziły kontrowersję (z badań prowadzonych przez 

A. Newcomb’a, W. M. Bukowskiego, L. Pattee’a28 płyną takie same wnioski). Poziom 
kompetencji społecznych (też komunikacyjnych) ujawniał się szczególnie w 
zabawie poprzez to że dzieci z zespołem Downa często nie rozumiały zasad 
zabaw proponowanych przez pełnosprawnych rówieśników. Również 
ograniczony rozwój motoryki i koordynacji utrudniał wspólną zabawę. 
A. Maciarz29 podkreśla, że opanowanie różnych rodzajów umiejętności społecznych 

uwarunkowane jest ukształtowaniem się u dzieci dyspozycji motoryczno-

sprawnościowych, emocjonalno-motywacyjnych i intelektualnych. W sytuacjach 
zadaniowych opóźniony rozwój psychoruchowy nie pozwalał na pełny udział 
w aktywnościach przewidzianych przez program dla całej grupy. Zaburzenia 
procesów psychicznych, jak pamięć, myślenie, kojarzenie, mowa wpływały 
decydująco na poziom zaangażowania. Zauważalne było, że dzieci miały 
trudności ze zrozumieniem wymagań formułowanych tylko za pomocą 
przekazu werbalnego. Dzieci, które rozumiały zadania, miały często trudności 
z ich realizacją z powodu opóźnionego rozwoju motorycznego. Obserwacja 
reakcji emocjonalnych dzieci w tych sytuacjach, przywodziła na myśl 
porównanie do reakcji emocjonalnych osoby, której właśnie uciekł autobus: 
żal, frustracja, złość, przygnębienie, poddanie, wycofanie. Takie sytuacje 

występowały w ciągu dnia po kilka razy u każdego z 9 dzieci. Przenosiło się to na 

doświadczenie kontaktów z rówieśnikami. Jeśli mowa (funkcja receptywna 

i ekspresywna), rozwój motoryczny, czas reakcji, zdolności poznawcze były na tyle 

rozwinięte, że pozwalały dzieciom brać udział w zabawach proponowanych przez 

rówieśników, wówczas dzieci z zespołem Downa były atrakcyjnymi partnerami do 

zabaw. W innym wypadku szukały własnej i bezpiecznej niszy dla wspólnej 

zabawy30.   

                                                             
28 A. I. Brzezińska, Socjometria [w:] J. M. Brzeziński (red.), Metodologia badań 
społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011, s. 291. 
29 A. Maciarz, Rewalidacja społeczna dzieci, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona 
Góra 1981, s. 23. 
30 Szczegółowa analiza i interpretacja badań własnych w: A. Jędrzejowska, 
Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej 
grupie rówieśniczej, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2018. 
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Taką przestrzeń stanowiły dla dzieci różne formy teatralne (krótkie scenki  

w przebraniach – dzieci miały dostęp do walizki z różnymi ubraniami umieszczonej 

w kąciku teatralnym), teatrzyki kukiełkowe, teatrzyki cieni. Możliwości 
psychofizyczne nie stanowiły ograniczenia dla udziału w tych formach zabawy. 
Akceptacja, jakiej wówczas od siebie doświadczały, pogłębiała otwartość i zaufanie 

między dziećmi. Szczególnie wzmacniane było w czasie tych zabaw poczucie 
podmiotowości. Odrzucone w zabawie przez dzieci pełnosprawne, odzyskiwały 

poczucie godności i wartości we wzajemnym przyjęciu, oglądaniu, oklaskiwaniu 

podczas odgrywania ról czy symulacji. Wyraźnie widać było w dzieciach podczas 

tych aktywności poczucie wolności wyboru, świadome podejmowanie decyzji 
i celowe kierowanie swym postępowaniem. Łączyło się z tym również poczucie 

sprawczości tzn. wpływu na bieg zdarzeń (kiedy to one były aktorami-reżyserami). 

Dzieci „na scenie” doświadczały też poczucia odpowiedzialności za swe działania, 
a także poczucia bycia równym (nie gorszym) w kontakcie z drugim 
człowiekiem. Naprzemienność w roli aktora, a potem widza dawała okazję do 

kształtowania umiejętności naprzemiennego słuchania i bycia słuchanym 

w codziennym dialogu, a nie tylko w czasie zabawy. W obrębie grupy, która 

prezentowała wzorce prawidłowych społecznych zachowań, zaczęła funkcjonować 

grupa dzieci z zespołem Downa. Codzienne doświadczanie jakości interakcji 

pomiędzy Tymi dziećmi doprowadziło do wniosku, że poza rozwojem społecznym, 

dzieci mają szansę na szczęśliwy osobisty rozwój. Fundamentalnym zadaniem dla 

organizatorów wychowania przedszkolnego jest budowanie takich warunków, gdzie 

dzieci z niepełnosprawnością będą miały obok siebie rówieśników podobnych do 

siebie (pod różnym względem), które będą dla siebie nawzajem bardziej zrozumiałe, 

swoje, mniej inne. Przekonanie o wzajemnym podobieństwie zbliża do siebie, chroni 

przed samotnością, a mechanizmem otwierającym możliwości rozwoju kompetencji 

społecznych u dzieci jest więź oparta na zrozumiałym dla siebie wzajemnie dialogu. 

4. Zalecenia do pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju w odniesieniu do 
tworzenia wyspecjalizowanej sztuki 

Bazując na rozważaniach teoretycznych i przeanalizowanych badaniach 

funkcjonowania dzieci w zabawie, a szczególnie w formach teatralnych, warto 

wysnuć pewne wnioski co do organizacji i zasad pracy z dziećmi z różnymi 

trudnościami rozwojowymi. Poniżej przedstawiam cechy rozwojowe wybranych 
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jednostek chorobowych ze wskazaniem na organizację aktywności sprzyjającej 

rozwojowi tych dzieci31.  

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną: 

- zaburzenia rozwojowe mają charakter globalny i obejmują zarówno funkcje 

instrumentalne (percepcja, pamięć, uwaga, myślenie, mowa, sprawności motoryczne 

i manualne), jak i kierunkowe (motywacja uczenia się, kontrola emocjonalna, 

potrzeba osiągnięć); 

- myślenie ma charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny; dlatego też ważne jest 

możliwie szerokie stosowanie czynności konkretnych, doświadczeń 
i obserwacji, zanim dziecko przejdzie do schematu, kodu, symbolu; należy 
wykorzystywać bezpośrednie poznanie oraz szeroko rozumianą zasadę 
poglądowości i przedstawiać zagadnienia na konkretnych przykładach 
odwołujących się do wydarzeń, których byli uczestnikami oraz 
demonstrowania omawianych tematów za pomocą ilustracji, modeli, zdjęć; 

- ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wprowadzania słowno-pokazowych; 

- praktyczne oddziaływanie na sferę wielozmysłową;  

- stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji; 

- stały nadzór, gdyż uczniowie ci szybciej się nużą, z chwilą występowania trudności 

łatwo rezygnują i mają tendencję do odstąpienia od aktywności; 

- przywiązywanie wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, 
zachęty, nagrody; 

                                                             
31 Opracowanie cech rozwojowych dla danych typów zaburzeń ze wskazaniami do 
organizacji warunków uczenia się czy doświadczania sytuacji na podstawie: 
Edukacja przyjazna, skuteczna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnik. Materiały wydane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010, s. 16-42 [w:] 
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Jak%20organizowa%E6%20edukacj%EA.p
df, data dostępu: 13.06.2020. 
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- ważnie jest nieustanne motywowanie do dalszych działań poprzez stosowanie 

różnego rodzaju wzmocnień; 

- okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, 

pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie; 

- stosowanie metod aktywizujących; 

- wdrażanie dzieci do samodzielności. 

 

Dziecko niewidome i słabowidzące: 

Wśród dzieci z uszkodzonym wzrokiem ze względu na stopień ostrości widzenia 

wyróżnia się trzy podstawowe grupy: dzieci całkowicie niewidome, dzieci z resztkami 

wzroku, dzieci słabo widzące. Stopień ostrości wzroku w znacznym stopniu wpływa 

na funkcjonowanie tych dzieci w różnych sferach. Poza ostrością wzroku na 

funkcjonowanie wzrokowe (tj. umiejętność wykonywania czynności z wykorzystaniem 

wzroku) dziecka może mieć wpływ wiele czynników: pole widzenia, motoryka gałek 

ocznych, percepcja barw, widzenie obuoczne, dyspozycje indywidualne, stan 

zdrowia, kondycja psychofizyczna (motywacja, koncentracja uwagi, dodatkowe 

zaburzenia), środowisko fizyczne (m.in. oświetlenie, wielkość, barwa, kształt 

oglądanych obiektów, kontrast i przestrzeń) oraz środowisko społeczne (np. 

akceptacja, tworzenie warunków stymulujących rozwój dziecka). Zróżnicowane 

przyczyny uszkodzenia wzroku i rożne czynniki wpływające na funkcjonowanie 

wzrokowe uczniów powodują zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości. 

Opiekun powinien: 
- sprawdzać, czy uczeń nosi okulary (jeśli je nosi) i czy są one czyste; wiedzieć, 

w jakim stopniu dziecko widzi przez okulary pamiętać, że właściwie dobrane okulary 

rzadko pozwalają słabo widzącemu widzieć normalnie – pozwalają mu widzieć 

lepiej!; 

- wiedzieć o potrzebie i umożliwić uczniowi korzystanie ze specjalistycznych 
pomocy, ułatwiających funkcjonowanie np. ułatwiających poruszanie się (laski, 

urządzenia do wykrywania przeszkód), sprzęt oświetleniowy (lampy, latarki), pomoce 
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optyczne wspomagające wzrok (lupy, lunetki, folie optyczne, filtry koloru, filtry 

kontrastowe i inne); 

- dostrzegać wysiłek ucznia, a nie tylko efekt końcowy jego działań; 

- posadzić dziecko blisko Prowadzącego Spotkanie; 

- Prowadzący powinien mówić, co robi – opowiadać o wykonywanych czynnościach;  

- zwracać się do dzieci po imieniu;  

- nigdy nie podchodzić do ucznia z tyłu, nie dotykać go bez uprzedzenia, nie 

wykonywać przy nim gwałtownych ruchów; 

- pozwalać dzieciom podchodzić do przodu, do innych przedmiotów (aby mogły 

dotknąć czy obejrzeć z bliska, a także przynosić dzieciom przedmioty, aby zobaczyły 

z bliska lub dotknęły) - zasada: blisko i z możliwością dotyku; 

- pamiętać, że oprócz tego, że uczeń gorzej widzi, ma także zaburzoną orientację 

przestrzenną i wyobraźnię przestrzenną, również brak trwałej pamięci wzrokowej, 

brak organizacji wzrokowej, zaburzone postrzeganie relacji przestrzeni i głębi; 

- używać względem ucznia takich pojęć jak „widzieć”, „zobaczyć”, „oglądać”, itp., bo 

one są naturalne i sami niewidomi uczniowie ich używają (mówią „widziałem film” 

a nie „słuchałem filmu”); 

- należy również zadbać o odpowiednie oświetlenie; powinna być możliwość 
regulacji natężenia światła, gdyż uczniowie ze światłowstrętem będą potrzebowali 

go mniej.  

 

Dziecko niesłyszące i słabosłyszące: 

Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie ucznia 

z uszkodzonym słuchem są: rodzaj uszkodzenia, czas, w którym nastąpiło 

uszkodzenie słuchu, stopień uszkodzenia słuchu, moment wyposażenia dziecka 

w aparaty słuchowe lub wszczepienia implantu ślimakowego, ale też środowisko 
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rodzinne (słyszący czy niesłyszący rodzice) i skuteczność oraz intensywność 

oddziaływań terapeutycznych.  

 
Opiekun powinien: 

- zapoznać się z rodzajem wady słuchu i jej konsekwencjami; 

- głośno omawiać czynności; 

- zapewnić odpowiednie warunków techniczne; 

- zapewnić osobę asystenta lub samemu nim być i w razie potrzeby powtórzyć 

dziecku do ucha zadanie, instrukcję. 

Dziecko z autyzmem: 

Uczniowie ze spektrum zaburzeń autystycznych są bardzo różnorodną grupą 

zarówno pod względem funkcjonowania społecznego, jak i intelektualnego. Cechy 

wspólne to: poważne i rozległe deficyty w zachowaniach społecznych, opóźnienia 

i deficyty w nabywaniu mowy i języka, ograniczone, sztywne, powtarzające się 

zachowania i zainteresowania. Ponadto u osób z autyzmem odnotowuje się 

zachowania autostymulacyjne, agresywne, autoagresywne, destrukcyjne, padaczkę, 

obniżony potencjał intelektualny. Ze względu na duże zróżnicowanie 

w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym edukacja tej grupy 

uczniów stanowi duże wyzwanie w stosunku do pozostałych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W chwili obecnej nie ma jednolitego, wypracowanego 

systemu umożliwiającego zapewnienie dobrego wsparcia w edukacji uczniom 

z zaburzeniami autystycznymi (ASD ang. Autistic Spectrum Disorders – zaburzenia 

ze spektrum autyzmu). Uczniowie z autyzmem, gdy mają nauczyć się czegoś 
nowego, wykazują skłonność powracania do sztywnych, stereotypowych 
zachowań. Mają problemy z samodzielnym dokończeniem zadania. Jeśli pozostawi 
się je by samodzielnie wykonały zadanie, wkrótce je porzucą. Toteż ich uczenie 

się musi być wyraźnie uporządkowane.  
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Opiekun powinien: 

- podzielić zadania na mniejsze etapy, aby były one dla dziecka jasne i by dziecko 

mogło ukończyć zadanie z minimalną liczbą błędów;  

- stosować serię obrazków, które przedstawiają sekwencję zdarzeń lub zadań do 

wykonania; 

- nagradzać za każdą dobrze wykonaną część zadania; 

- w sytuacji, gdy obserwuje u dziecka niepokój, lęk, rozdrażnienie czy problemy                                    

z wykonaniem zadania, udziela mu szczegółowych, konkretnych wskazówek, co i 

w jaki sposób może zrobić; 

- jasno wyjaśnić oczekiwania, a niekiedy umożliwienie mu odłączenia się od grupy, 

by mogło uspokoić się i zrelaksować.  

- wykorzystywać mocne strony tych uczniów, np. używanie środków wizualnych 

przez dzieci, które mają łatwość zapamiętywania wzrokowego; 

- wspierać porozumiewanie się ucznia niemówiącego za pomocą metod komunikacji 

niewerbalnej (np. gesty, obrazki). 

 

Dziecko z niepełnosprawnością ruchową: 

ma problemy z: przyjęciem prawidłowej pozycji siedzącej, zwłaszcza przez dłuższy 

czas (powoduje to szybkie męczenie się, utrudnia koncentrację uwagi w trakcie 

zajęć, prowadzenie obserwacji); wodzeniem wzrokiem (trudności z czytaniem, 

kontrolowaniem wykonywanych czynności, prowadzeniem obserwacji); 

występowaniem synkinezji, czyli dodatkowych ruchów, zbędnych z punktu widzenia 

celu i efektu wykonywanej czynności (powoduje niepotrzebne zużycie energii 

i znacznie wydłuża czas wykonywanej czynności); zaburzeniami motorycznymi 

mowy. Przykładem takiej niepełnosprawności jest mózgowe porażenie dziecięce. 

Dzieci z tym zaburzeniem charakteryzują się łatwą męczliwością psychiczną oraz 

nadmierną wrażliwością układu nerwowego, wynikającą z uszkodzenia mózgu. Mają 

również problemy w postrzeganiu. Do tego mogą dochodzić uboczne skutki 
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działania leków przeciwpadaczkowych, poczucie dyskomfortu lub bólu wywodzące 

się z deformacji neuroortopedycznych. Ich problemem są zaburzenia koncentracji 
uwagi, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, co wynika z nieprawidłowego 

działania analizatorów (narządu wzroku, słuchu), obniżonego poziomu rozwoju 

umysłowego, ograniczonych możliwości nabywania doświadczeń (w tym 

wynikających z utrudnień w zakresie przemieszczania się i czynności manualnych). 

Wskazania do pracy z dziećmi są podobne do zaleceń w pracy z dziećmi 

z niepełnosprawnością intelektualną. Nie ma jednego obrazu mózgowego porażenia 

dziecięcego, należy dostosować warunki do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka. 

 

5. Opinia na temat spektaklów intermedialnych Fundacji Sztuka Forma  

Fundacja Sztuka Forma przygotowała dla dzieci z różnymi zaburzeniami spektakle, 

które miały w odbiorze dostosowane do możliwościom psychofizycznych dzieci. 

W swej opinii chciałabym przedstawić, na podstawie przekazanych z Fundacji 

materiałów, wartość zrealizowanego dzieła  z punktu widzenia dobra dziecka.  

To, co szczególnie jest ważne dla bezpieczeństwa dzieci to przebywanie w otoczeniu 

osób znanych, na pomoc, których można liczyć, z którymi można podzielić przeżycia. 

Dzieci przychodzą na spektakl ze swoją grupą rówieśniczą, wśród osób, z którymi 

przebywają na co dzień, które znają. Dzieci trzymają się za ręce, co świadczy o więzi 

między nimi. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w spektakl, ta więź jest wzmacniana 

między nimi.  

Aktorzy stosują tutaj, fundamentalną w terapii osób z zburzeniami rozwojowymi, 

zasadę Floortime. Metodyka postępowania dorosłego polega na zniżeniu się do 

poziomu dziecka. Floortime określa się też „czasem podłogowym”. To zniżenie 

oznacza, po pierwsze, fizyczną bliskość (np. kucnięcie podczas powitania czy 

kucanie lub siedzenie z dziećmi podczas wprowadzenie w temat spektaklu). Drugie 

rozumienie Floortime dotyczy zniżenia się niewidzialnego; wejścia w potrzeby 

dziecka, w jego przeżycia, by później tak je odzwierciedlić, by czuło się słuchane, 

rozumiane i by umieć na te potrzeby odpowiedzieć.  
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Atutem wystawionych sztuk jest przyciemnione światło, rozproszone w głąb. Takie 

światło, szczególnie na początku spotkania, daje poczucie bezpieczeństwa, 

schronienia, nie wystawiania na światło – na centrum. Przywołuje w dzieciach, 

nieświadomie, zakodowane w pamięci sensorycznej, doznaniowej doświadczenia 

z czasu przebywania w łonie mamy, wywołując tym samym poczucie 

bezpieczeństwa. Takie ustawienie światła (bardziej przygaszone) może powodować, 

że czują się bezpieczniej w nowych okolicznościach. Taką przestrzeń - schron daje 

również namiot wykorzystany w jednej sztuce. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 

z dysfunkcjami więzi, często szukają miejsc, w których potrzebują fizycznego otulenia 

– wchodzą wówczas w pudełka, przestrzenie między meblami a ścianą, łóżkiem                         

a ścianą. Pomysł namiotu jest bardzo dobrym. Otulenie również przywołuje 

bezpieczeństwo z czasu „łonowego osłonięcia”. 

Wszelkie zabawy w kręgu powodują zacieśnianie więzi, wprowadzają poziom 

równości, wzajemnej dostępności.  

Wiele dzieci z zaburzeniami ma problem z myśleniem na poziomie symbolicznym, 

czyli wyobrażeniowym. Wydawanie polecenia: „wyobraź sobie, że jesteś np. ptakiem” 

jest dla nich trudne. Cennym w spektaklu jest to, że poza instrukcją słowną Aktorzy 

zachęcają dzieci do aktywności poprzez demonstrację zadania do wykonania, 

szczególnie to ważne to w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (np. 

z zespołem Downa). Bardzo pomocne są także rekwizyty, by wyobrazić sobie jakąś 

sytuację czy wziąć w niej udział (bardzo dobry pomysł z kamizelkami na łódce 

w sztuce „Róża wiatrów”).  

W scenografii zwracają uwagę liczne pomoce, rekwizyty sensoryczne, np. ścieżka 

sensoryczna. W pracy z dziećmi z zaburzeniami jest pierwszy etap terapii, czyli 

stymulacja polisensoryczna, wielozmysłowa. Jest to doświadczanie, przeżywanie 

tematu zajęć przez zmysły – dotyku, zapachu, wzroku, równowagi, czasem smaku. 

Wiele dzieci doświadcza zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej, dlatego ważne 

jest, by wielozmysłowo oddziaływać, „mówić do niego”, bo gdy jeden z kanałów 

odbioru rzeczywistości działa niewłaściwie, to inny zmysł pełni rolę kompensacyjną. 

Dostępne rekwizyty nie są przytłaczające to znaczy nie jest ich za dużo, są wyraźne, 

konkretne. Dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi to jest ważne, bo nie mają 

dodatkowych rozproszeń. Dużym atutem jest wykorzystywanie naturalnych pomocy 

w scenografii, jak zboża, zioła.  



 108 

Elementy terapii w zakresie relaksacji wprowadzają też pufy dostosowujące się do 

ciała dzieci i wyświetlany wtedy z projektora na ścianach Kosmos.  

Ciekawym pomysłem w scenografii są pomoce ukryte, które w trakcie sztuki, dzieci 

mają za zadanie odnaleźć.  Dorota Klus-Stańska pisze o czterech warunkach 

atrakcyjności zajęć, które dzięki właśnie tym ukrytym „skarbom” (sztuka „Pięć 

skarbów pod wielkim śniegiem”) są realizowane: 

- Warunek nowości, 

- Warunek naukowości – nie mogą mieć charakteru infantylnego, choć dostosowane 

do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, 

- Warunek problemowości – muszą być oparte na konflikcie poznawczym, 

- Warunek eksploracyjności – muszą poddawać się badaniu. 
Warunki te powodują integrację wiedzy w umyśle dziecka32. 

Podczas wspólnych aktywności dzieci robią to samo zadanie, które nie jest oceniane 

jako lepiej lub gorzej wykonane (np. zabawa ze wstążkami). Walorem jest przestrzeń 

do własnego, niekierowanego działania. Każdy na miarę swoich możliwości stara się 

wykonać zademonstrowaną aktywność. Nie zakrada się dzięki temu rywalizacja, 

porównywanie, a przez to lekceważenie czy odrzucenie.  

Twarze Aktorów pełnią także ważną rolę dla zaangażowania i zrozumienia sztuki 

przez dzieci. Na twarzach widać wyraźne emocje, „twarze są jakieś”. Na przyszłość 

można nawet używać bardziej odważnej charakteryzacji twarzy, by te emocje lub 

charakter postaci podkreślać. Szczególnie jest to istotne w przypadku dzieci ze 

spektrum autyzmu. Włosy powinny być upięte, by twarz była jasna, wyraźna dla 

dziecka (nawet w przypadku Aktora-Księżniczki, mimo rozpuszczonych włosów, 

twarz odsłonięta).  

Są też takie zadania dla dzieci w prezentowanym projekcie, gdzie dziecko w trakcie 

wykonaniu aktywności podąża do osoby, która czeka na nią po drugiej stronie 

(sztuka „Róża wiatrów” – przechodzenie, przedzieranie się po sieci rybackiej). 

Kibicowanie i dopingowanie osoby dorosłej po drugiej stronie jest bardzo ważne dla 

motywowania dzieci, które często nie kończą zadań, poddają się, bo doświadczyły 

                                                             
32 D. Klus - Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2005, s. 210. 
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nieraz porażek, bo w systemie szkolnym były i tak nisko oceniane. W czasie dopingu 

budowana jest w nich wiara we własne możliwości.  

Twarze dzieci – uśmiechnięte, otwarte buzie, zaciekawione spojrzenia, 

eksperymentowanie w przestrzeni i z przedmiotami, np. z instrumentami – wskazują 

na zaangażowanie dzieci w przedstawione spektakle. Wszelkie aktywności, 

w których w akcji są obie dłonie dziecka – wskazują psychologowie rozwojowi – 

świadczą o wysokim zaangażowaniu w aktywność, sprzyjają rozwojowi dziecka. Na 

koniec każdej sztuki, w ramach ewaluacji, warto w swobodnej wypowiedzi, zapytać 

dzieci: „Co najbardziej ci się podobało i dlaczego?”  

Projekt, w opinii pedagogicznej, jest wartościowy pod względem merytorycznym – 

utrwala wiedzę i umiejętności już opanowane, ale też zajmuje się Strefą Najbliższego 

Rozwoju, czyli wyzwala w dzieciach to, co jest w nich potencjałem, jeszcze nie 

odkrytym, stawia wyzwania, w czasie aktywności buduje poczucie wartości, często 

zachwiane u dzieci z zaburzeniami. Ze względu na wartość terapeutyczną projekt 

także ma dużą wartość: choć spektakle są przewidziane dla grupy, to każde z dzieci 

na miarę swych indywidualnych możliwości bierze w nich interaktywny udział, 

doświadcza wielozmysłowej stymulacji, zawsze wychodzi z sukcesem. Celem 

rozwoju jest wychowywanie do szczęśliwych relacji. Niewątpliwie, projekt daje 

możliwość rozwijania kompetencji społecznych u dzieci. Pozostaje życzyć dzieciom 

i Twórcom projektu dalszych wspólnych Spotkań, które będą kontynuacją podjętych 

działań. Oddaję szacunek i wdzięczność za już zrealizowane dzieła.  
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Tworzenie sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami i 

zaburzeniami rozwoju z punktu widzenia psychologii 

Autor: mgr Katarzyna Kociubska 
 
 
Wstęp 

W dzisiejszych czasach możemy coraz lepiej diagnozować dzieci i osoby 

dorosłe, mamy coraz dokładniejsze kryteria diagnostyczne oraz testy. Nasza wiedza 

o różnych zaburzeniach jest coraz obszerniejsza. Dzięki temu do gabinetu 

diagnostycznego trafiają coraz młodsze dzieci. Pojawiają się nowe terapie i metody 

wspierania rozwoju. Dziecko z zaburzeniem ma pierwsze kontakty z terapeutami już 

w przedszkolu, a czasami i wcześniej. To wszystko sprawia, że obecnie dzieci lepiej 

radzą sobie we współczesnym świecie i mają większe szanse i możliwości niż 

jeszcze w ubiegłym wieku. 

Obcowanie ze sztuką jest bardzo ważne dla rozwoju zarówno dzieci 

z zaburzeniami, jak i neurotypowych, niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Każdy 

kontakt ze sztuką dostarcza wielu nowych bodźców, wpływa na wyobraźnię i emocje. 

Dostarcza nowych doświadczeń, wpływa na poznanie otaczającego świata. 

Każdy człowiek poprzez różnice osobowościowe, charakteru, 

w funkcjonowaniu układu nerwowego, własną historię i doświadczenia inaczej 

odbiera sztukę. Jednakże dla osób z rożnymi zaburzeniami, wpływ na to ma także 

posiadana niepełnosprawność. Poznając charakterystykę danego zaburzenia, można 

lepiej zrozumieć te osoby i pomóc im, by jak najpełniej uczestniczyły w tym 

doświadczeniu. Pozwoli też lepiej przygotować się animatorom, ponieważ będą 

wiedzieli, w jaki sposób współpracować z dziećmi zaburzonymi, a także będą 

przygotowani na różną reakcję ze strony tych dzieci, co pozwoli na właściwą 

odpowiedź i kontynuowanie przebiegu przedstawienia w miłej atmosferze dla 

wszystkich. Pomoże także w tworzeniu nowych wydarzeń tak,  by dzieci mogły nie 

tylko spędzić miło czas, ale także aby mogły być elementem ich terapii.  

 



 
 

113 

Niepełnosprawność ruchowa 
Rys teoretyczny 

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną stanowią niejednorodną grupę, dlatego 

trudno jest mówić o cechach charakterystycznych ich profilu psychologicznego. 

Wynika to z różnic co do wieku i okoliczności nabycia danej niepełnosprawności, jej 

zakresu i głębokości. W związku z tym prezentują różne postawy wobec choroby 

i opiekunów, a także etapy godzenia się z niepełnosprawnością.1 Do tej grupy można 

włączyć osoby z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami wzroku i słuchu.  

Niepełnosprawność jest czynnikiem, który znacząco wpływa na 

samopoczucie, samoocenę oraz sytuację psychospołeczną danej osoby.2 Badania 

pokazują, że osoby z dysfunkcją wzroku doświadczają silniejszego lęku niż osoby 

w pełni sprawne. Spora grupa ma zdiagnozowaną depresję lub zaburzenia lękowe. 

Wyższy poziom lęku odczuwają zwłaszcza osoby, które utraciły wzrok przed 12 r. ż.3 

Inne badania wskazują na możliwość braku poczucia bezpieczeństwa lub pewności 

siebie.4  

Dokonując porównań z otoczeniem, osoba niepełnosprawna dostrzega swoją 

odrębność, jednak jest to często przekonanie o byciu gorszym, a więc nie prowadzi 

do poczucia własnej wartości i świadomości własnych kompetencji. Taką sytuację 

umacnia konieczność korzystania z pomocy osób trzecich5   

Trzeba pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach niepełnosprawność 

ruchowa wiąże się z odczuwaniem cierpienia fizycznego. Wtedy dana osoba 

doświadcza niepokoju, apatii, znużenia, a co za tym idzie mniejszej kontroli uwagi 

i rozdrażnienia.6   

Są różne sposoby niesienia ulgi osobom niepełnosprawnym. Należy do nich 

pomoc w eliminacji konkretnych problemów, wzmacnianie samodzielności 

i kształtowanie ich pozytywnej samooceny. Także pozostawienie prawa do 

decydowaniu o sobie i swoim życiu jest dla nich szczególnie ważne z powodu 

konieczności korzystania z pomocy innych.7 

                                                             
1 K. Binder, M. Wrzesińska, J. Kocur, Lęk u osób z dysfunkcją wzroku, s. 2. 
2 Ż. Stelter, Cierpienie a utrata sprawności. 
3 K. Binder, op.cit., s. 2-3.  
4 Ż. Stelter, op.cit. 
5 Ibidem.  
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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Udział w wydarzeniu artystycznym 
Osoby niepełnosprawne znajdując się w nowym otoczeniu, mogą być 

niepewne i wycofane. Mając to na uwadze, powinno się pozostawić czas takiej 

osobie na oswojenie się z nową sytuacją.  

Podstawową potrzebą, którą należy zapewnić jest poczucie bezpieczeństwa, 

z powodu wyższego poczucia lęku. Dzieci nie powinny natrafić na żadną barierę 

w związku ze swoją niepełnosprawnością. Można rozważyć uczestnictwo asystenta, 

który pomoże poruszać się w przestrzeni.  

Jednocześnie należy zadbać o poczucie własnej wartości poprzez 

zapewnienie jak największej samodzielności i możliwości decydowania. Należy 

podkreślać osiągnięcia dziecka i stawiać takie zadania, które są w stanie wykonać 

z jedynie niewielką pomocą lub całkowicie indywidualnie. Najlepiej, by aktywności te 

miały natychmiastowy widoczny skutek.  

Warto jednak dowiedzieć się od opiekuna o samopoczucie dziecka w danym 

dniu. Można wtedy zmodyfikować program, dostosowując go do aktualnych 

możliwości dziecka.  

 

Niepełnosprawność intelektualna 
Rys teoretyczny 

Niepełnosprawność intelektualna, według amerykańskiej klasyfikacji DSM-V to 

deficyt intelektualny i w funkcjonowaniu przystosowawczym, który swój początek ma 

we wczesnym dzieciństwie. W zależności od stopnia głębokości występują większe 

lub mniejsze trudności w rozumowaniu, rozwiązywaniu problemów, planowaniu, 

myśleniu abstrakcyjnym. Sprawiają, że te osoby funkcjonują gorzej w sytuacjach 

codziennych niż ich rówieśnicy. Mają problemy w komunikacji, w udziale w życiu 

społecznym, funkcjonowaniu w szkole lub pracy, w samodzielności. 

Zazwyczaj niepełnosprawność intelektualna dzieli się na stopień lekki, umiarkowany, 

znaczny i głęboki w zależności od poziomu funkcjonowania i ilorazu inteligencji 

mierzonej za pomocą specjalistycznych testów.8  

Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną najczęściej uczęszczają do 

szkół i przedszkoli integracyjnych lub publicznych, chociaż bywa, że są w niższej 

klasie lub grupie niż ich rówieśnicy. Procesy poznawcze takie jak odbieranie wrażeń 

                                                             
8 K. Bobińska, T. Pietras, Niepełnosprawność intelektualna, Wrocław, 2012, s. 32-34. 



 
 

115 

czy wyobrażenia są niedokładne, nieadekwatne, ograniczone, niepełne. Proces 

rozróżniania barw i spostrzegania odrębnych elementów jest ograniczony. Występują 

także trudności w analizie kształtu i materiału, z którego wykonany jest przedmiot. 

Osoby z lekką niepełnosprawnością najlepiej spostrzegają barwę i połysk, 

a następnie wielkość. Cechują się też mniejszą podzielnością uwagi. Często 

występuje labilność emocjonalna, czyli szybkie przejście od jednej emocji do drugiej. 

Ich ekspresja emocjonalna jest bardzo żywa. 9 

Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej często 

określa się mianem głębszy. Osoby te lepiej odbierają bodźce poprzez zmysły 

filogenetycznie starsze, np. dotyk, spostrzeganie ruchu oraz pozycji własnego ciała. 

Z powodu znacznego ograniczenia w poruszaniu się i komunikowaniu, ważne dla 

nich jest zaspokajanie potrzeby doznawania poczucia własnej wartości poprzez 

osiągnie sukcesu. Dziecko, wykonując jakieś drobne czynności, dające widoczny 

efekt, który będzie zauważony przez innych kształtuje swoją pozytywną 

samoocenę.10 

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim funkcjonują na niskim 

poziomie na wielu płaszczyznach. Zwykle nie mogą samodzielnie się poruszać. Ich 

uwaga jest mimowolna, mają niski poziom pamięci i percepcji. Najczęściej nie 

komunikują się werbalnie. Czasami rozumieją niektóre słowa i polecenia, ale tylko 

dzięki intensywnej terapii. Czasami odczuwają lęk w kontaktach z ludźmi. 11  

Niepełnosprawność intelektualna występuje często z innymi zaburzeniami, 

zwłaszcza z autyzmem lub padaczką. 

Udział w wydarzeniu artystycznym 
Osoby zwłaszcza z głębszą niepełnosprawnością intelektualną szybko się 

męczą. Dobrze jest robić krótkie przerwy, zwłaszcza po intensywnej stymulacji. 

Dobrze byłoby, gdyby dziecko mogło mieć okazję do osiągnięcia sukcesu, np. 

aktywność, którą podejmuje dziecko zostanie przedstawiona w formie zadania, które 

dziecko wykona, a jego widoczny efekt będzie zauważony przez innych. Język 

używany przez animatorów musi być prosty, a komunikaty krótkie. Warto opisywać 

                                                             
9 Ibidem, s. 70-71.  
10 J. Pilecki (red.), Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, Kraków 
2000, s. 14-16. 
11 Bibińska i inni (red.), op. cit. , s. 75-76.  
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każdą wykonywaną czynność, także podczas jej wykonywania. Nie należy wyręczać 

danej osoby, pomagać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zwykle mało okazji do 

zachowań swobodnych, dlatego dobrym pomysłem byłoby przygotowanie w miarę 

możliwości takiej aktywności, która byłaby niedyrektywna, a osoba dorosła 

podejmowałaby propozycję dziecka i włączałby się w nią.  

 

Zaburzenia sensoryczne 
Rys teoretyczny 

Integracja sensoryczna jest to nieświadomy proces, który porządkuje 

informacje odebrane przez zmysły. Odpowiada za selekcję informacji, abyśmy mogli 

się skupić tylko na tych naprawdę ważnych. Pozwala na adekwatną reakcję na 

warunki otoczenia.12 Wszelkie zaburzenia w integracji sensorycznej powodują, że 

mózg ma problemy z przetwarzaniem i porządkowaniem docierających do niego 

informacji, a przez to nie przekazuje wiarygodnych i dokładnych informacji na temat 

otoczenia, jak i własnego organizmu. Taka osoba ma problem z nauką, gorzej sobie 

radzi z codziennymi obowiązkami oraz w stresie.13  

Zaburzenia układu przedsionkowego mózgu to nadreaktywność, czyli 

nadwrażliwość na bodźce przedsionkowe. Tutaj można wyróżnić niepewność 

grawitacyjną i nietolerancję na ruch. Niepewność grawitacyjna wiąże się 

z odczuwaniem silnego strachu w sytuacji, gdy ciało znajdzie się w położeniu, do 

którego dana osoba nie jest przyzwyczajona lub gdy osoba trzecia stara się panować 

nad jego ruchami i położeniem. Powoduje to np. przerażenie przy korzystaniu 

z huśtawki czy karuzeli, choć może pomóc bliskość fizyczna osoby zaufanej. Osoba 

z tym zaburzeniem za wszelką cenę stara się uniknąć upadku, nawet, gdy szanse 

na jego pojawienie się są nikłe. Jest to odczuwanie pierwotnego strachu przed 

przyciąganiem ziemskim.14   

Nietolerancja na ruch to odczuwanie dyskomfortu przy wykonywaniu nagłych 

ruchów, czy obrotów. Często wiąże się to z chorobą lokomocyjną. Nie ma tak 

negatywnych skutków na codzienne funkcjonowanie, jak niepewność grawitacyjna, 

                                                             
12  A. J. Ayres, Dziecko a integracja sensoryczna, Gdańsk 2015, s. 21. 
13 Ibidem, s. 61. 
14 Ibidem, s. 92-95. 
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jednak niechęć do ruchu może wpływać na poczucie własnej wartości i rozwój 

emocjonalny, zwłaszcza, że w dzieciństwie jest naturalna duża potrzeba ruchu.15     

Dyspraksja rozwojowa, czyli deficyt planowania motorycznego to zaburzenia 

w przetwarzaniu impulsów płynących z mięśni, które powodują utrudnienia 

w płynnym panowaniu nad ruchem, utrzymaniu równowagi i zmianie pozycji ciała, 

a nawet w chodzeniu. Sprawiają także, że proste czynności, które wykonujemy 

automatycznie, jak zapinanie guzików, osoby z zaburzeniami muszą planować 

bardzo świadomie. Co prawda, takie osoby są w stanie się wyuczyć płynnie pewnych 

czynności, jak kładzenie się na łóżku, ale taka sama czynność w innych warunkach 

sprawi już im ogromną trudność, np. kładzenie się na ławkę.16  

Innym aspektem zaburzenia integracji sensorycznej jest odbieranie bodźców. 

W każdej chwili nasze ciało odbiera bardzo dużo bodźców, praktycznie każdy 

fragment skóry doświadcza bodźców dotykowych. Jednak mózg potrafi dokonać 

selekcji i uświadamiamy sobie tylko niewielką ich część. Osoby z zaburzeniem mogą 

mieć albo podwyższoną wrażliwość na dotyk, bądź ich odczuwanie jest przytłumione. 

Najczęściej jednak mają problem z właściwą lokalizacją bodźców dotykowych, czyli 

osoba ta wie, że jest dotykana, ale nie potrafi określić gdzie i czym.17 Podwyższona 

wrażliwość wiąże się z negatywnymi i emocjonalnymi reakcjami na dotyk. Dotyczy to 

zarówno dotyku innych ludzi, jak i np. noszonych ubrań. Nawet sama świadomość 

możliwości dotknięcia przez inną osobę, może być dla nich źródłem cierpienia. 

Przytłumione odbieranie bodźców może wiązać się z autostymulacją dziecka, np. 

mocnym ściskaniem jakiegoś przedmiotu, co sprawia, że takie osoby mogą zrobić 

sobie nieświadomie krzywdę.  

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą także zmysłu wzroku i słuchu. 

Doświadczają problemów z ustabilizowaniem obrazu, dostrzeganiem szczegółów, 

przenoszeniem wzroku na inny element, albo z właściwą oceną odległości lub 

wysokości.18 Osoby mają trudność z oddzieleniem istotnych informacji od szumu tła, 

który dodatkowo rozprasza ich uwagę, co sprawia, że mogą nie zrozumieć 

komunikatu wypowiadanego przez drugiego człowieka.19    

                                                             
15 Ibidem, s. 98-99.  
16 Ibidem, s. 101-104.  
17 Ibidem, s. 106. 
18 Ibidem, s. 132.  
19 Ibidem, s. 136. 
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Udział w wydarzeniu artystycznym 
Zaburzenia integracji sensorycznej są o tyle problematyczne, że nie są łatwo 

widoczne. Często nawet nie są diagnozowane, a poszczególne zachowania są 

tłumaczone cechami charakteru lub czynnikami zewnętrznymi. Integracja 

sensoryczna to spektrum, więc wielu ludzi posiada mniejsze lub większe zaburzenia 

w różnych sferach, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Najważniejsze jest, 

żeby do niczego nie zmuszać dziecka, nawet do, w naszym mniemaniu, najbardziej 

prostych i łatwych czynności, jak dotknięcie czegoś lub nawet drobna zmiana pozycji 

ciała. Należy pamiętać o tym, że dziecku może to sprawić dużą trudność i cierpienie, 

dlatego może zareagować bardzo emocjonalnie na takie doświadczenie lub prośbę. 

Niektóre dzieci z zaburzeniem przetwarzania zmysłów dotykowych, mogą garnąć się 

do doświadczeń, które sprawiają im przyjemność, np. dotykanie pewnej faktury.  

Wydarzenia opierają się na poznaniu zmysłowym, dlatego ważne jest, żeby 

animatorzy prowadzący grupę mieli świadomość istnienia trudności w odbieraniu 

i przetwarzaniu bodźców przez niektóre dzieci i byli przygotowani na nietypową 

reakcję lub zachowanie dziecka. Niechęć do danej aktywności może nie wynikać 

z buntu, ale z zaburzeń integracji sensorycznej, a wtedy niektóre proste czynności są 

niewykonalne.  

Należy zwrócić także uwagę, że takie osoby mogą czuć się wyobcowane od 

grupy. Dobrym pomysłem byłoby odwrócenie uwagi grupy od kogoś, kto nie jest 

w stanie wykonać danej aktywności, a także zadbanie o to, by ona sama nie czuła 

się gorsza z tego powodu. Zaproponowanie różnego stopnia zaangażowania się 

w daną aktywność i pozwolenie dziecku na wybór komfortowego dla niego sposobu 

realizacji danego zadania może poprawić samopoczucie zarówno dziecka 

z zaburzeniem, jak i całej grupy.  

Możliwość wydłużenia czasu potrzebnego na wykonanie danej aktywności 

również może sprawić, że dziecko będzie odczuwało mniejszą presję ze strony grupy 

i własnych oczekiwań. Czasami będą potrzebne szczegółowe instrukcje, co należy 

zrobić bądź pomoc ze strony osoby dorosłej. Pomocne może być także podział 

czynności na mniejsze i łatwiejsze kroki. 
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Zaburzenia w relacjach społecznych 
Rys teoretyczny 

W obowiązującej aktualnie klasyfikacji chorób ICD 10, rozróżnia się jako 

odrębne jednostki autyzm i zespół Aspergera. Jednakże obecnie wśród klinicystów 

panuje skłonność do opisywania tych zaburzeń jako spektrum autyzmu 

z uwzględnieniem upośledzenia rozwoju intelektualnego i języka funkcjonalnego. 

Jest to o tyle ważne, że mimo, że każda osoba z tego spektrum funkcjonuje inaczej, 

możliwe jest skupienie naszej uwagi na kilku detalach w naszej relacji z nimi, które to 

elementy są ważne dla większości osób z zaburzeniami z tego spektrum.   

Spektrum autyzmu to wiele charakterystycznych zachowań i zaburzeń, które 

można przedstawić w tzw. triadzie autystycznej20: 

• Zaburzenia w relacjach społecznych- ograniczone zdolności do tworzenia 

relacji oraz uczestniczenia w interakcjach społecznych, 

• Zaburzenia w komunikacji- werbalnej i niewerbalnej, 

• Zachowanie- schematyzm w zachowaniu, ograniczony repertuar 

zainteresowań. 

Relacje społeczne to dla osób ze spektrum autyzmu obszar, w którym 

doświadczają wielu problemów. Pierwsze trudności pojawiają się już we wczesnym 

dzieciństwie i mimo, że w ciągu życia może nastąpić poprawa w zdolnościach 

społecznych, to problemy w relacjach z innymi nie znikną. Jednym z wczesnych 

wskaźników zaburzeń w tej sferze to trudności w nawiązywaniu kontaktu 

wzrokowego21. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo często mają ogromny problem 

w patrzeniu na twarz osoby, która się do niej zwraca, a przymuszana do tego, może 

doznawać ogromnego cierpienia.  Nie oznacza to jednak braku uwagi, czy 

lekceważenia. Mimo, że wzrok może mieć odwrócony zupełnie w inną stronę, 

doskonale widzi i słyszy to, co przekazuje rozmówca.  

Z trudnościami z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego wiąże się także problem 

z odczytywaniem emocji22. Osoby te nie potrafią wczuć się w stan emocjonalny innej 

osoby23. Podczas różnorodnych terapii uczą się rozpoznawać emocje innych, jednak 

dzieci mogą mieć z tym jeszcze problem, ponieważ jest to dla nich umiejętność 

                                                             
20 E. Pisula, Autyzm, Sopot 2015, s. 27. 
21 Ibidem, s. 30-31.  
22 Ibidem, s. 33. 
23 C. Prebmann, Zespół Aspergera, Sopot 2015, s. 30. 
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nabyta, a nie wrodzona, naturalna. Z tego powodu chcąc zakomunikować własny 

stan emocjonalny, powinno się to zrobić także werbalnie, można także daną emocję 

powiązać z konkretną przyczyną, będzie to miało dodatkowy wymiar terapeutyczny.  

Zaburzenia w komunikacji dotyczą zarówno komunikacji werbalnej, jak 

i niewerbalnej, rozumienia i ekspresji. Komunikacja jest zwykle ograniczona do 

przedstawiania swoich potrzeb i nazywania obiektów. Komentowanie wydarzeń, 

dzielenie się doświadczeniami czy odczuciami, wyrażanie intencji i zamiarów jest 

bardzo rzadkie i zazwyczaj ta potrzeba jest wyuczona w toku terapii. Często 

występują stereotypie językowe, czyli powtarzanie zdań zasłyszanych z reklam czy 

filmów (występują zwłaszcza przy podwyższonym napięciu) oraz echolalia, czyli 

powtarzanie fragmentu wypowiedzi usłyszanej przed chwilą (pojawiają się często 

w odpowiedzi na zadane pytanie, np. w pytaniu „Czy chcesz pić?” , odpowiedź „Pić” 

nie musi oznaczać, że ta osoba jest spragniona, może to być echolalia), bądź też 

zamienianie zaimków (mówienie o sobie w trzeciej osobie).24 Charakterystyczne dla 

zaburzeń ze spektrum jest także słabo rozwinięta umiejętność zrozumienia metafor 

czy ironii.25  

U osób ze spektrum autyzmu, występuje wiele nieelastycznych zachowań, m.in. 

silne pragnienie niezmienności otoczenia, silna reakcja złości lub strachu na nawet 

drobne zmiany, a także bardzo zawężony zakres zainteresowań. Występują 

stereotypie ruchowe, czyli wielokrotne, rytmiczne powtarzanie pewnej, najczęściej 

bezcelowej czynności, np. kołysanie się.26  Dla tych osób bardzo ważne jest 

zachowanie ustalonego planu, dlatego warto przedstawić wcześniej co dokładnie się 

będzie działo i w jakiej kolejności, jednakże ten plan nie powinien zostać zmieniony, 

a każda zmiana powinna zostać jak najszybciej zakomunikowana i wyjaśniona. Taki 

plan powinien dotyczyć przyszłych wydarzeń, ale także sposobu wykonywania 

danych czynności. Powinien być możliwie jak najdokładniejszy. Plan taki warto 

powtarzać za każdym razem, nawet, gdy podobne lub identyczne wydarzenie czy 

czynność już miała miejsce. Osoby z tym zaburzeniem mają także problem 

z dostrzeganiem współzależności między różnymi obiektami, koncentrują się na 

pojedynczych elementach. Z tego powodu dobrze jest wyjaśniać związki 

                                                             
24 E. Pisula, op.cit., s. 40-41. 
25 C. Prebmann, op.cit., s. 18. 
26 E. Pisula, op.cit., s. 43. 
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przyczynowo-skutkowe. Podobnie wygląda to z odczytywaniem informacji 

niedopowiedzianych, czyli tak zwanym czytaniem między wierszami27. 

Przetwarzanie informacji sensorycznych również jest nietypowe. Mogą przejawiać 

się zarówno w niedowrażliwości, jak i nadwrażliwości na bodźce. Dodatkowo, może 

pojawić się także problem w filtrowaniu i przetwarzaniu więcej niż jednego bodźca28. 

Oznacza to, że bodźce, które większość osób ignoruje, np. muzyka 

w supermarkecie, dla takich osób jest bardzo głośna i sprawia, że nie są oni w stanie 

skupić się na danej czynności. Są także wrażliwi na ostre światło, np. jarzeniówki. Ale 

także zapachy mogą być dla nich źródłem cierpienia, np. perfumy, zapachowe 

dezodoranty czy krem do rąk. Natłok silnych bodźców dochodzących z otoczenia 

sprawia, że osoby ze spektrum nie tylko mają trudności w skupieniu uwagi, ale także 

może pojawić się agresja, jako reakcja na złość lub strach przed otoczeniem.  

 

Udział w wydarzeniu artystycznym 
Zaburzenia ze spektrum autyzmu są specyficznymi zaburzeniami, a idealne 

warunki dla tych osób mogą być zupełnie inne niż dla osób z innymi zaburzeniami. 

Dzieci w szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi zazwyczaj są wysoko 

funkcjonujące, jednak gdyby oferta dotyczyła także szkół specjalnych lub dla 

placówek niepublicznych, tylko dla dzieci ze spektrum, mogą być potrzebne drobne 

zmiany w przedstawieniu w stosunku do wydarzeń dla pozostałych placówek.  

Jeśli warunki lokalowe na to by pozwalały, warto przygotować kącik, gdzie 

dziecko, które doświadcza dużego napięcia lub czuje się przeciążone bodźcami, 

mogłoby się wyciszyć. Może to być namiot lub pomieszczenie, gdzie byłoby delikatne 

światło i byłoby możliwie jak najciszej. Kilka minut takiego odpoczynku może być 

bardzo potrzebne, aby uniknąć ewentualnego ataku agresji lub autoagresji. 

Oczywiście w takim kąciku dziecko byłoby pod opieką swojego opiekuna. Bywa, że 

dzieci, które na ogół dobrze sobie radzą, akurat mają gorszy dzień i mają trudność 

z poradzeniem sobie z bodźcami w nowym otoczeniu. Także sama wiedza 

o możliwości skorzystania z takiego kąciku może działać uspokajająco i zwiększać 

poczucie bezpieczeństwa. 

                                                             
27 C. Prebmann, op.cit., s. 23-24.  
28 E. Notbohm, V. Zysk, 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Kraków, 
2016, s. 30.  
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Na podstawie badań stworzono kilka wskazówek, które powinny być 

uwzględnione w muzykoterapii dla osób z autyzmem. Podkreślono rolę wskazówek 

werbalnych, wizualnych i fizycznych, które pomagają dziecku zrozumieć, na czym 

polega jego zadanie, dzięki czemu czuje się bardziej pewnie. Planowanie przejścia 

od jednej aktywności do drugiej i informowanie o tym dzieci- każdy etap powinien 

mieć wyraźny początek i zakończenie. Ułatwia to dziecku zmianę czynności. Należy 

pamiętać o zapewnieniu dziecku wystarczającego czasu na udzielenie odpowiedzi 

lub wykonanie polecenia, reakcja u osób autyzmem nie jest najczęściej 

natychmiastowa.29  

Zaburzenia zachowania 

Rys teoretyczny 
ADHD jest zaburzeniem polegającym w głównej mierze na tym, że układ 

pobudzania działa silniej niż układ hamowania. Sprawia to, że takie osoby gorzej się 

koncentrują, ponieważ nie hamują innych bodźców, są w ciągłym ruchu- nie hamują 

swojej pierwotnej reakcji motorycznej, są impulsywne- nie przewidują konsekwencji 

własnych działań. Problemy z koncentracją wpływają na trudności ze zrozumieniem 

poleceń oraz z wyborem istotnych informacji i odrzuceniem nieważnych. Długotrwałe 

zadania wymagające skupienia uwagi są dla nich bardzo trudne. Dotyczy to także 

słuchania drugiej osoby, dlatego wszystkie wypowiedzi powinny być ograniczone do 

minimum. Osoba z tym zaburzeniem często nie kończy zadania, zwłaszcza, gdy jest 

ono monotonne. Często gubi rzeczy i nie pamięta, gdzie je położyła. Nadmierna 

ruchliwość może być problemem, zwłaszcza, że współwystępuje z impulsywnością. 

Dziecko wykonuje jakąś czynność, aby rozładować energię, jednak nie przewidując 

konsekwencji swoich działań, może zrobić coś ze szkodą dla siebie lub innych. 

ADHD wiąże się także z innymi objawami, np. z labilnością emocjonalną. Dzieci 

mogą reagować znacznie silniej, bardziej skrajnie i żywiołowo, niż ich rówieśnicy. 

Mogą także wystąpić częste i gwałtowne zmiany nastroju. Mają też trudność 

z powstrzymaniem reakcji emocjonalnej. Bardzo gwałtownie reagują na wszelkie 

porażki. Charakterystyczna jest także tendencja do wchodzenia w dyskusje. 30 

                                                             
29 S. Knapik-Szweda, Zastosowanie muzyki w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem, s. 21. 
30 M. Jerzak, A. Kołakowski (red.), ADHD w szkole, Sopot 2015, s. 16-39.  
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Udział w wydarzeniu artystycznym 
Zaburzenia uwagi u osób z ADHD utrudniają im podjęcie różnych aktywności. 

Osoba pracująca z takim dzieckiem, także animator, powinna być gotowa do 

wielokrotnego powtarzania poleceń, które będą możliwie jak najkrótsze i najprostsze. 

Przydatne byłoby także ustalenie wyraźnego sygnału kończącego daną aktywność 

dzieci, jasnego komunikatu, kiedy zadanie zaczyna się i kończy. Może być to sygnał 

dźwiękowy, słowny lub plansza. Wyraźne oddzielenie jednego zadania od drugiego, 

ułatwi osobom z trudnościami w skupieniu uwagi i łatwiejszym „przełączeniu się” na 

inną aktywność.  

Pomocne byłoby też częste wplatanie nawet krótkich aktywności fizycznych. 

Należy też mieć świadomość, że takie dziecko nie jest w stanie siedzieć nieruchomo, 

dlatego należy dzieciom wydzielić takie miejsce do siedzenia, by wiercenie się nie 

wpływało na przebieg wydarzenia oraz na koncentrację pozostałych uczestników. 

Ważne jest, aby najpierw dzieciom coś wytłumaczyć czy zademonstrować oraz 

przedstawić co się będzie teraz działo, a dopiero potem rozdać im rekwizyty. Gdy 

będą miały już dostęp do jakiegoś przedmiotu, zwłaszcza takiego, który oddziaływuje 

na różne zmysły, nie będą w stanie skoncentrować się na niczym innym, w tym na 

animatorach.  

Podsumowanie 
W pracy z osobami zaburzonymi, ważniejszą rolę od warunków otoczenia, ma 

osoba, która jest w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, czyli animator. To od jego 

reakcji zależy czy dziecko będzie się czuło komfortowo, czy będzie brało udział 

w różnych aktywnościach, a także czy będzie to dla niego przyjemnym 

doświadczeniem, czy traumatycznym.  

Obecnie jest bardzo mało miejsc, gdzie osoby z różnymi zaburzeniami będą 

się czuły swobodnie i bezpiecznie, nie napotykając się na bariery, często nie do 

pokonania. Podczas gdy zaczyna się coraz głośniej mówić o osobach 

niepełnosprawnych ruchowo i zaczynają pojawiać się pewne udogodnienia dla nich, 

to wszelkie zaburzenia sfery poznawczej, emocjonalnej, czy społecznej są wciąż 

tematem tabu. Dlatego niezmiernie cieszy pojawienie się każdego miejsca, które jest 

otwarte dla osób z tymi zaburzeniami. Tym bardziej, że jest to miejsce, gdzie dzieci 

te mogą zetknąć się z kulturą, często po raz pierwszy i niestety w niektórych 
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wypadkach ostatni. Pozostaje tylko nadzieja, że będzie powstawać więcej takich 

miejsc dla dzieci, a także osób dorosłych. 
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Jak w najlepszy sposób tworzyć sztukę dla dzieci z 

niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju z punktu 

widzenia muzykoterapii 

Autor: mgr Katarzyna Turek 
 
 

„Muzyka to sztuka artystycznego kształtowania dźwięków według ustalonych zasad. 

Operuje dźwiękami, wywołuje przeżycia estetyczne, oddziałuje na sferę uczuć 

i intelekt” (Poniatowska 1997, s. 75). 

 

 
Muzykoterapia dzieci – podstawowe działania, cele 
 

Muzykoterapia dzieci oraz młodzieży z różnymi problemami stanowi duży 

obszar działań teoretycznych, praktycznych oraz naukowych. Szeroko rozumiana 

muzyka posiada swoje elementy w wielu oddziaływaniach pedagogicznych takich jak 

metoda dobrego startu, metoda symboli dźwiękowych, gdzie zastosowanie piosenki 

czy innych zjawisk dźwiękowych jest jednym z ważniejszych elementów składowych 

terapii (Konieczna-Nowak 2013, s, 63-64). W środowisku pedagogiki specjalnej oraz 

edukacji muzycznej elementy muzykoterapii bywają możliwe lub nawet konieczne dla 

prawidłowo prowadzonych działań. Terapia muzyką bywa łączona z wychowaniem 

muzycznym (z dodaniem celów dydaktychnych obok terapeutycznych), lub 

stosowana oddzielnie – ze względu na odmienność celów, środków oddziaływania 

oraz wyników prowadzonych działań (Konieczna-Nowak 2013, s. 64). 

E. Hilman Boxil podaje, iż w leczeniu dzieci niepełnosprawnych muzyka może:  

• wpływać na bezpośredni kontakt o podłożu psychofizjologicznym, tam, gdzie 

wszelki kontakt może być utrudniony;  

• mieć znaczenie w ustaleniu, utrzymaniu i wzmocnieniu relacji w sposób 

specyficzny za względu na narzedzię jakim jest muzyka; 

• ułatwiać ekspresję osobom, które nie posługują się mową lub mają pewne 

ogranicznenia w tym zakresie; 
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• dostarczać przeżyć, które powodują rozwój we wszystkich obszarach 

funkcjonowania (Lewandowska 2001, s. 96). 

 

Istnieje wiele definicji muzykoterapii. Skupione są one wokół zagadnień sztuki 

muzycznej oraz jej terapeutycznych walorów. Pod uwagę brana jest zarówno muzyka 

jak i elementy dzieła muzycznego. W terapii szczególnie ważny staje się człowiek 

i jego możliwości. Terapia muzyką skupia się na wszelkich możliwościach, a nie na 

ograniczneniach niepełnosprawnego dziecka. Jest to kluczowy element, który 

definiuje kierunki działań muzykoterapeutycznych. W historii muzykoterapii zauważyć 

można rozwój jej w kilku obszarach, głównie w klininczym, wychowawczym oraz 

społecznym. Róznorodność definicji wskazuje na bogactwo zastosowań terapii 

poprzez muzykę. Maciej Kierył podaje, iż muzykoterapia to „ukierunkowane, 

wielofunkcyjne, kompleksowe, systematyczne wykorzystanie muzyki jako 

uzupełnienie leczenia zabiegowego, farmakologicznego, rehabilitacyjnego, 

psychoterapii i pedagogiki specjalnej (Kierył 1996, s. 24). Natomiast Światowa 

Federacja Muzykoterapii (World Federation of Music Therapy – WFMT) proponuje 

następującą definicję: „Muzykoterapia jest profesjonalnym stosowaniem muzyki i jej 

elementów jako interwencji w medycznych, edukacyjnych oraz codziennych 

warunkach, w pracy z jednostkami, grupami, rodzinami lub społecznościami, 

poszukującymi zoptymalizowania ich jakości życia, poprawy w aspekcie fizycznym, 

społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, intelektualnym i duchowym oraz 

poczucia dobrostanu. Badania, praktyka, edukacja i kliniczne szkolenie 

w muzykoterapii opiera się na profesjonalnych standardach uwzględniających 

kontekst kulturowy, społeczny i polityczny” (Stachyra 2012, s. 30). Przedstawione 

definicje ukazują duże możliwości oddziaływań muzyki oraz jej elementów jak 

również różnych jej form (taniec, ruch do muzyki, stosowanie techniki parateatralne, 

plastyczne oraz inne) w pracy z dzieckiem. 

 

Stosowanie muzykoterapii u dzieci z różnymi zaburzeniami 
 

• Muzykoterapia dzieci niewidzących i słabowidzących (tyflomuzykoterapia) 

 

 Osoby z niepełnosprawnością wzrokową mają łatwość w obcowaniu z muzyką 

zarówno jej odbiorem, odtwarzaniem jak i tworzeniem. Muzyka jest bardzo 
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przystępną formą oddziaływania. Muzykoterapia dla tej grupy osób może nosić 

nazwę tyflomuzykoterapii i pełnić funkcję diagnostyczną, rozwojową, 

psychoterapeutyczną, wychowawczą, integracyjną, estetyczną, adaptacyjną (Cylulko 

2016, s. 51). Paweł Cylulko proponuje następujące działania 

tyflomuzykoterapeutyczne podzielone na III fazy: 

Faza I – czynności wstępne, budowanie wzajemnego zaufania, aktywizowanie 

psychomotoryczne, zwiększenie koncentracji uwagi, wprowadzenie w atmosferę 

spotkania, motywowanie do działania, może ona obejmować: 

- zapoznanie się z miejscem zajęć/pracownią – z wyposażeniem, umeblowaniem 

- przywitanie się uczestników zajęć 

- ćwiczenia oddechowe 

- ćwiczenia poczucia rytmu 

- improwizacje słowne 

- śpiewanie piosenek 

- muzykowanie gestodźwiękami lub przedmiotami codziennego użytku albo 

instrumentami wykonanymi własnoręcznie 

- ćwiczenie neutralnych form lokomocji 

- wykonywanie ruchów naśladujących czynności dnia codziennego  

Faza II – właściwy etap spotkania tyflomuzykoterapeutycznego, rozwój dynamiki 

grupy, budzenie akceptacji siebie i swojej niepełnosprawności, polepszenie 

funkcjonowania w grupie, może obejmować: 

- ćwiczenia słuchowe, dotykowe 

- improwizacje wokalne, improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, 

improwizacje muzyczno-ruchowe 

- zabawy muzyczno-ruchowe 

- elementy tańców, pantomimy, psychodramy,  

- słuchanie muzyki 

- plastyczne interpretowanie muzyki 

Faza III – odreagowanie napięć psychofizycznych, emocjonalnych, wyciszenie, 

odprężenie, zakończenie spotkania i pożegnanie się z grupą. Do działań mogą 

należeć: 

- masaż relaksacyjny 

- trening autogenny Schultza, relaksacja stopniowana Jacobsona  

- rozmowa terapeutyczna 
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- podsumowanie spotkania, pożegnanie się uczestników zajęć, wyjście z pracowni 

tyflomuzykoterapeutycznej i odnalezienie się poza nią (dotykiem, słuchem) (Cylulko 

2016, s. 57-58). 

Muzykoterapia zawiera się w działaniach muzycznych, jak i zjawiskach 

niemuzycznych, zatem na materiał akustyczny składa się: sztuka muzyczna 

(piosenki, utwory instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, 

akompaniamenty, tańce, teledyski, ścieżki dźwiękowe filmów i inne), inne 

niemuzyczne zjawiska dźwiękowe (szumy, trzaski, szelesty, stuki) oraz cisza (Cylulko 

2016, s. 54). 

 

• Muzykoterapia dzieci niesłyszących i niedosłyszących (surdomuzykoterapia) 

 

Anna Szymik podaje, iż kontakt dziecka niesłyszącego z muzyką jest nie tylko 

możliwy, ale też wskazany w celu umożliwienia rozwoju. Postęp w medycynie oraz 

nauce stwarza coraz to lepsze warunki - powstają systemy implantów, w które 

zaopatrywane są dzieci dotknięte ubytkiem słuchu, dzięki którym dziecko może 

odbierać mowę w coraz mniej sprzyjających warunkach akusycznych, choć nadal 

stanowią ograniczenia w odbiorze muzyki. Szymik podaje, iż: „Surdomuzykoterapia 

dzieci to metoda oddziaływania psychofizycznego, wykorzystująca elementy muzyki 

rozumiane jako bodźce słuchowe, dotykowe, wizualne przy udziale środków 

wspomagających percepcję słuchową oraz komunikacji totalnej w celu usprawniania 

dzieci niesłyszących i słabosłyszących dla ich pełniejszego rozwoju oraz integracji ze 

środowiskiem osób słyszących (Szymik 2016, s.110)”. Podkreślana jest zatem rola 

udziału środków wspomagających. Uwzględnia również tradycyjny sposób odbioru 

muzyki – kanałem słuchowym, jak i odbieraniem poprzez inne kanały – takie jak 

czucie eksteroceptywne (powierzchniowe) czy doświadczenie muzyki jako obrazu 

(patrząc jedynie na źródło dźwięku). Różne stopnie uszkodzeń słuchu (lekkie, 

umiarkowane, znaczne, głębokie) będą determinowały możliwości oraz ograniczenia 

muzykoterapii (Szymik 2016, s. 110). „Surdomuzykoterapia, mająca swoje miejsce 

wśród innych nauk muzykoterapeutycznych, lokalizuje działania wokół pewnego 

paradoksu: szuka muzyki tam, gdzie jej nie słychać i znajduje ją pod postacią obrazu, 

fali drgającego powietrza, wrażenia akustycznego uzyskanego przy udziale resztek 

zachowanego słuchu (Szymik 2016, s. 122). 
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Przykładowa sesja muzykoterapeutyczna: 
- piosenka powitalna śpiewana i prezentowana za pomocą znaków migowych 

- zadania polegające na ćwiczeniu koncentracji uwagi oraz wyczekiwania na swoją 

kolej, na przykład ćwiczenie „Uciekający bęben”, podczas którego terapeuta 

improwizując wokalnie trzyma bęben i prowadzi go w taki sposób, aby każde dziecko 

wiedziało kiedy i jak ma uderzyć w instrument (delikatnie, mocno, dłonią, palcem, 

pięścią itp.) 

- uwrażliwienie na obecność i brak dźwięku z wykorzystaniem np. gitary 

i instrumentów perkusyjnych. Przykładowo wykorzystać można zabawy inhibicyjno-

incytacyjne lub „przepychanie” sąsiada (siedząc w parach plecami do siebie) 

w trakcie trwania muzyki, a odpoczynek (brak „przepychania”) w momencie braku 

muzyki  

- rozpoznawanie liczby występujących po sobie dźwięków. Zadaniem dzieci jest 

odwzorowanie liczby uderzeń początkowo patrząc na terapeutę i bęben (instrument), 

docelowo z wyłączeniem kanału wzrokowego 

- improwizacje wokalno-instrumentalne oraz piosenki (z wykorzystaniem znaków 

migowych). Celem tych działań jest motywowanie do użycia głosu 

- zabawa „dyrygent i orkiestra”, podczas której dziecko wchodzi w rolę dyrygenta 

i jego zadaniem jest „prowadzenie” grupy pozostałych dzieci grających na 

instrumentach (początkowo terapeuta może pokazać w jaki sposób można imitować 

ruchy dyrygenta, później zaprosić można ochotnika do podjęcia roli dyrygenta). 

Można też poprosić dzieci o realizowanie swojego pomysłu na bycie dyrygentem lub 

modyfikację ćwiczenia 

- piosenka pożegnalna (Flis 2015, s. 28-29). 

Lewandowska podaje, że dla podtrzymania koncentracji uwagi w grupie dzieci 

niedosłyszących i niesłyszących właściwsze jest stosowanie żywej muzyki niż 

korzystanie z nagrań. Muzyka może wykorzystywać niski rejestr z akompaniamentem 

basowym, co może dostarczać dziecku wrażeń rytmicznych. Ważne też może 

okazać się stosowanie instrumentów muzycznych (zabawek muzycznych różnego 

rodzaju), po to, aby zrozumieć w jaki sposób można wywołać pewne dźwięki. 

W momencie, gdy dziecko odczuje wibrację dźwiękową oraz zrozumie jej rytm, może 

osiągnąć ważny etap rozwoju (Lewandowska 2001, s. 60). 
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• Muzykoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) 

 

Kinga Lewandowska w pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi z mózgowym 

porażeniem dziecięcym (MPD) proponuje stosować „niekonwencjonalne” metody, 

często nietypowe czy zaskakujące dla standardowych czy typowych zajęć 

muzycznych – „W takich okolicznościach najczęściej dziecko niepełnosprawne samo 

wskaże nam drogę do realizacji interesującego go zadania i tym samym podpowie 

możliwe rozwiązanie. Poczucie zadowolenia jakie powstaje u dziecka z powodu 

udanego udziału w bardzo prostych czynnościach muzyczno-ruchowych może 

wzbudzić pragnienie zbadania możliwości odniesienia sukcesów w innych 

czynnościach, np. samoobsługowych (Lewandowska 2001, s. 79)”. Podstawowym 

celem muzykoterapii w tej grupie dzieci jest odkrycie wszelkich możliwości ich 

rozwoju we wszystkich muzycznych i niemuzycznych obszarach funkcjonowania. 

Wpływać to może na motywację dziecka do doskonalenia innych umiejętności: 

słuchowych, koordynacji ruchowej, zdolności komunikacyjnych oraz innych. 

Lewandowska dodaje, iż: „Zajęcia muzykoterapeutyczne powinny dostarczać dziecku 

wiele przyjemności, niezagrażających doznań emocjonalnych oraz przeżyć 

estetycznych” (Lewandowska 2001, s. 81).  Podaje także, że warto stosować muzykę 

ludową, z której dzieci wyrastają. Przy śpiewie lub przy niektórych tańcach czy 

zabawach muzycznych dzieci ilustrują akcję gestami rąk lub całego ciała. Można 

stosować wierszowane zabawy połączone z kontaktem dotykowym w parze (np. 

zabawy „Moja miła”, „Raz rybki”, „Nie chcę cię”, „Mam chusteczkę”). Recytowanie 

znanych wierszyków może łączyć się z wyklaskiwaniem rytmów. Można recytować 

i klaskać w różnym tempie, z różną dynamiką, z podziałem na grupy, solo, w kanonie 

(przysłowia, powiedzenia, znane rymowanki, np. „Idzie rak”, „Siała baba mak”, 

„W pokoiku na stoliku”). Dzieci mogą wykonywać ćwiczenia pomagające utrzymać 

poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni, np. tupanie konkretnego rytmu (ćwierćnuta, 

dwie ósemki, ćwierćnuta dwie ósemki). Rytm można wyklepać dłońmi o kolana, jedną 

zamkniętą, drugą otwartą, dłonią o dłoń itp. Serie ruchów można ćwiczyć 

w ustalonych schemacie rytmicznym. W zajęciach można zatem wykorzystać różne 

działania rytmiczne, melodyczne i harmoniczne, jak również zastosować instrumenty 

muzyczne oraz ciało jako instrument (Lewandowska 2001, s. 82). 
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• Muzykoterapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Muzykoterapia oferuje szeroki wachlarz oddziaływań, różnych technik pracy 

dzięki którym można wspierać rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

Anna Jakoniuk-Diallo powołując się na pracę „Muzyka otwiera nam świat” autorstwa 

Marii Raszewskiej i Waldemara Kuleczki podaje, iż dostosowanie zajęć do potrzeb 

dzieci może dotyczyć sfery poznawczej oraz trudności np. w zakresie koncentracji 

uwagi. Zaproponowane zajęcia muzykoterapeutyczne mogą obejmować aktywności: 

- ruch przy muzyce (zabawy ze śpiewem, oddechowe, opowieści muzyczne, zabawy 

ruchowe naprzemienne – koordynujące pracę półkul mózgowych) 

- gra na instrumentach perkusyjnych oraz tych wykonanych przez dzieci 

- śpiew  

- podejmowanie prób improwizacji. 

Do głównych technik pracy będą należeć: aktywność muzyczna łącząca 

słowo, dźwięk i ruch, np. rymowanki dziecięce z wykorzystaniem gestodźwięków, 

wyliczanki dziecięce, zabawy dźwiękowe takie jak wystukiwanie rytmu, nucenie i/lub 

powtarzanie melodii, odgrywanie ról przy pomocy gestu, całego ciała lub przy 

pomocy instrumentu muzycznego (np. imitacja burzy może polegać na kilku głośnych 

uderzeniach w bęben; naśladowanie zjawiska padającego deszczu - chodząc na 

palcach z wysoko uniesionymi rękoma i ruszając palcami; imitacja szumu wiatru 

poprzez wymawianie głoski „sz” lub pokazanie poprzez ruch ciała falujących liści na 

wietrze). Warto podkreślić wielowymiarowość lub łączenie niektórych technik pracy, 

dzięki którym oddziaływania stają się pełniejsze i dostosowane do potrzeb 

indywidualnych dziecka.  

W programach zajęć muzykoterapeutycznych pojawić się zatem mogą 

wzbogacone o podkład muzyczny metody zaczerpnięte z pedagogiki specjalnej takie 

jak: 

- Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona 

- Metoda Dobrego Startu 

- Metoda Felicji Affolter.  

Jakoniuk-Diallo wymienia oprócz wyżej wymienionych działań inne modele 

muzykoterapeutyczne, np. te zaczerpnięte z edukacji muzycznej, jak rytmika 

ruchowa Emila J. Dalcroze’a, jak również muzykoterapię Nordoff-Robbins (Jakoniuk-

Diallo 200 s. 51-52).  
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W podejściu kreatywnym, przy współimprowizacji (jak w przypadku 

muzykoterapii Nordoff-Robbins) ważne jest współtworzenie muzyki na żywo, 

koncentrowanie się na dźwiękach, rytmach, propozycjach, które podaje dziecko, aby 

móc za nim podążać i jednocześnie nadać piosence/utworowi formę. W przypadku 

sesji grupowych prowadzący może dobrać odpowiednią piosenkę 

z charakterystycznym motywem, a następnie improwizować z dzieckiem lub grupą na 

podstawie tego motywu (np. w piosence „My jesteśmy krasnoludki” 

charakterystyczny motyw „hop sa sa, hop sa sa” można dowolnie improwizować 

dzieląc wartości rytmiczne lub stosując różne gestodźwięki). W pracy z grupą można 

zastosować jakiś konkretny styl, np. muzykę country lub reggae czy blues i pozwolić 

dziecku na swobodne współdziałanie do zaproponowanej przez terapeutę formy 

(często we wspólnym śpiewaniu pojawiać się mogą charakterystyczne „okrzyki”, jak 

np. w reggae).  

Interesującą techniką pracy może być łączenie muzyki z elementami plastyki, 

np. słuchanie muzyki z malowaniem. Inspirowane muzyką rysunki mogą być 

wykonywane w trakcie słuchania muzyki lub po wysłuchaniu. Zastosowane techniki 

plastyczne mogą być różnorodne – od malowania kredkami, poprzez farby czy 

„malowanie piaskiem” lub innym materiałem który jest łatwy w użyciu. Proponowane 

tematy prac plastycznych powinny być bliskie dziecku, dotyczyć znanych rzeczy, 

sytuacji lub osób (np. rodzina, zwierzęta, ulubiona zabawka itp.) (Szymajda 2016, 

s. 86). 

 

• Muzykoterapia dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością 

 

Małgorzata Modelska podaje wskazówki do konstruowania zajęć 

muzykoterapeutycznych dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością. 

Proponuje techniki improwizacyjne, np. muzykoterapię „Nordoff-Robbins”, elementy 

metody Emile’a Jaques-Dalcroze’a i Orffa, poleca również ciekawe schematy zajęć 

oraz zestawy ćwiczeń w książce Janiny Stadnickiej pt. „Terapia dzieci muzyką, 

ruchem i mową”. Modelska proponuje tematy zajęć zaczerpnięte z życia 

codziennego, np. schemat ciała, członkowie rodziny, przedmioty z najbliższego 

otoczenia, pory roku, zwierzęta, ważne wydarzenia, jak również użycie różnych 

rekwizytów (oprócz instrumentów muzycznych), wszystko to co może wspomóc 

lepsze zrozumienie zadania, zaangażowanie się w zajęcia (Modelska 2016, s. 69). 
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Do zajęć można dołączać ćwiczenia inspirowane metodą ruchu rozwijającego 

Weroniki Sherborne.  

 

Przykładowa propozycja schematu zajęć:  

- powitanie – dzieci po kolei witane są piosenką z użyciem imienia. Tekst piosenki 

może zostać wymyślony/zmodyfikowany do znanej melodii (np. „Panie Janie” lub 

„Poszły w pole kurki trzy”);  

- ćwiczenia na orientację w schemacie ciała do tekstu stworzonej na tę potrzebę 

piosenki (piosenkę tworzy muzykoterapeuta, używając słów opisujących schemat 

ciała: ręce, nogi, brzuch, głowa itp., z melodią można postąpić podobnie – albo 

prowadzący ją tworzy albo korzysta z dostępnej, popularnej melodii);  

- nauka piosenki – piosenka dotyczy aktualnej pory roku lub ważnej uroczystości (np. 

Dzień Babci) lub sytuacji w ośrodku (urodziny uczestnika), wspólne śpiewanie, użycie 

dostępnych instrumentów perkusyjnych.  

- pożegnanie w postaci piosenki stworzonej przez prowadzącego (można użyć 

podobnie jak przy przywitaniu imion uczestników zajęć, można do znanej melodii np. 

„Wlazł kotek na płotek” ułożyć nowy tekst) (Modelska 2016, s. 74). 

 

• Muzykoterapia dziecka ze spektrum autyzmu 

 

Wojciech Strzelecki podaje, iż w pracy z dzieckiem autystycznym 

podstawowym celem jest nawiązanie kontaktu oraz obniżenie lęku. Istotne są 

również wytworzenie porozumienia, atmosfera swobody, pełna akceptacja dziecka, 

rozpoznawanie i odzwierciedlanie uczuć dziecka, nieprzyspieszanie terapii na siłę 

(Strzelecki 2014, s. 212-213). Muzykoterapia stwarza możliwości uzyskania 

przedstawionych celów. W terapii dziecka ze spektrum autystycznym muzykoterapia 

może zaspokajać potrzeby komunikacyjne, sensomotoryczne, poznawcze, 

społeczne, ruchowe, emocjonalne i psychologiczne (Strzelecki 2014, s. 215; (Burić - 

Sarapa, Katusić 2011, s. 13). W omawianej grupie często pojawiają się problemy 

z mową i komunikacją. Zdarza się, że techniki muzykoterapeutyczne są jedynymi, 

dzięki którym dziecko jest wstanie się komunikować. Muzykoterapia ma za zadanie 

wspierać rozwój dziecka dopasowując zajęcia do jego indywidualnych potrzeb 

(Strzelecki, Cylkowska – Nowak 2017, s. 291). Sara Knapik-Szweda podaje, iż 

w prowadzeniu zajęć ważne jest wprowadzenie trzech elementów w procesie: 
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- struktury,  

- przewidywalności   

- rutyny 

Strukturę taką można uzyskać poprzez:  

- zachowanie stałego czasu i miejsca zajęć,  

- ustabilizowanie struktury zajęć (te same lub podobne aktywności muzyczne),  

- wprowadzenie zasad obowiązujących podczas sesji, stosowanie jasnej budowy 

piosenek (np. forma ABA), prostych skal muzycznych (np. pentatonika),  

- włączenie rekwizytów (maskotki, książki), które podtrzymują uwagę dziecka i jego 

zaangażowanie, używanie obrazków czy wizualnych podpowiedzi reprezentujących 

konkretną aktywność muzyczną (dzięki obrazkowo-muzycznej strukturze dziecko 

dostrzega następstwo kolejnych działań podczas zajęć) (Knapik-Szweda 2018, 

s. 116-117). 

 

Działania muzykoterapeutyczne w wydarzeniach artystycznych dla dziecka ze 
specjalnymi potrzebami 
 

Stosowanie elementów muzykoterapii w działaniach artystycznych 

skierowanych dla dzieci z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami może 

stanowić niepowtarzalną możliwość do rozwoju dziecka, wzmacniać jego potencjały 

twórcze oraz wpływać na polepszenie percepcji siebie oraz świata. Sztuka muzyczna 

włącza małego pacjenta/klienta w świat pełen dźwięków, barw, nastrojów, sprawia, 

że paleta możliwości percepcyjnych poszerza się w sposób nie znany dotychczas. 

Dzieci uczestniczą w działaniach muzykoterapeutycznych niezależnie od 

niepełnosprawności – bez skupiania się na trudnościach, gdyż mały człowiek w swój 

właściwy dla siebie sposób odnajduje sposób uczestniczenia w słuchaniu, 

odtwarzaniu lub tworzeniu czy improwizowaniu muzyki. 

  

Gertruda Orff podaje, iż muzyka to „całościowe przedstawienie za pomocą 

słowa, dźwięku i ruchu”. Jest to bardzo szerokie rozumienie pojęcia „muzyka” 

i pozwala umiejscowić dzieci niepełnosprawne w gronie aktywnych uczestników 

zajęć. Improwizacja to główny element w muzykoterapii Orff. Obejmuje spontaniczną 

zabawę, tworzenie muzyki i służy dziecku jako kreatywny bodziec. Improwizowana 

zabawa umożliwia dziecku badanie, odkrywanie, konstruowanie dźwięków lub 
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przedmiotów, ćwiczenie i tworzenie skojarzeń. Instrumenty stosowane podczas zajęć 

najczęściej należą do grupy instrumentów perkusyjnych (grzechotki, marakasy, 

bębenki, tamburyna, talerze, ksylofony, metalofony, pudełka akustyczne, trójkąty 

i inne), ale również i instrumenty strunowe, klawiszowe. Ich zadaniem jest 

motywowanie do zabawy i ćwiczenie wchodzenia w relacje społeczne. Stosowane są 

również pomoce niemuzyczne: chustki, piłki, kulki, pacynki, liście i inne. 

Polisensoryczne oddziaływanie muzyki pozwala na łączenie różnych metod, by lepiej 

odpowiedzieć na potrzeby dzieci. Dla przykładu: dźwięk można jednocześnie słyszeć 

oraz odczuwać (Lewandowska 2001, s. 114; Voight 2012, s. 139-140).  

Przykładowe zastosowanie zajęć muzycznych w wydarzeniach artystycznych: 

- tworzenie ilustracji dźwiękowej z dostępnych instrumentów muzycznych do 

opowiadanej historii (wiersz, tekst bajki lub inna narracja) 

- tworzenie ruchu całego ciała lub konkretnych jego partii ilustrujące odsłuchiwaną 

muzykę (i/lub oglądany obraz) w tle. Muzyka może być grana na żywo, może być 

odtwarzana 

- wykorzystanie instrumentów muzycznych do oddziaływań wielosensorycznych – 

poprzez wzrok, słuch, dotyk – stymulowanie szczególnie osłabionych przez 

niepełnosprawność zmysłów (np. w przypadku osób niewidzących czy niesłyszących) 

- wspólny ruch do muzyki, taniec, może być swobodny lub ukierunkowany przez 

prowadzącego – ilustrujący tekst lub treść bajki/opowiadania 

- śpiew – nauka piosenki (może być fragment, np. refren) oraz wspólne śpiewanie 

- śpiew – improwizacja wokalna do podkładu instrumentalnego (do znanej melodii lub 

zupełnie nowej) 

- tworzenie ruchu do muzyki z wykorzystaniem rekwizytu/rekwizytów 

- odbieranie dźwięków metodami nietradycyjnymi, np. poprzez dotyk – poczucie 

drgania instrumentu jako źródła wydobycia dźwięku, lub np. poprzez wzrok – odbiór 

obrazu grającej osoby bez słyszanej warstwy dźwiękowej (działania mające na celu 

pobudzenie wielowymiarowej wyobraźni muzycznej). 
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