Projekt Supersprawni realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orange

Zbiór gisetarniai zwapbraacywz dziećmi w szpitalu
do wykorzy

Fundacja CZERWONE NOSKI Klown w Szpitalu

Supersprawni
Projekt „Supersprawni” to 2 cykle warsztatów dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji
i Neurologii szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Do wspólnego tworzenia teatru
zaprosiliśmy wszystkich chętnych pacjentów oddziału rehabilitacji i neurologii CZD bez
względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Warsztaty prowadzili profesjonalni aktorzy
i animatorzy związani z Fundacją Czerwone Noski - Klown w Szpitalu.
Każdy z cykli składał się z 4 różnych warsztatów.
1. Pedagogiczno-teatralnych w czasie których dzieci zamieniały gry i zabawy w teatr,
tworzyły kostiumy i proste lalki z akcesoriów medycznych
2. Cyrkowych, w czasie których uczyły się sztuki cyrkowej i magii
3. Muzycznych, w czasie których dzieci wydobywały dźwięki z otaczających przedmiotów
4. Multimedialnej, w czasie których tworzyły metodą animacji poklatkowej scenografię do
finalnego przedstawienia
Finałem każdego cyklu była prezentacja pokazu teatralnego z elementami sztuczek
cyrkowych i magii z akompaniamentem muzyki tworzonej przez dzieci na żywo.
W spektaklu wystąpili pacjenci oddziału rehabilitacji i neurologii CZD w Warszawie,
w asyście profesjonalnych aktorów-klownów. Elementem scenografii do spektaklu były
obrazy video projekcji i animacje poklatkowe stworzone przez uczestników na warsztatach
multimedialnych. Widzami byli pacjenci z innych oddziałów szpitala, personel oddziału
Rehabilitacji, pedagodzy Zespołu Szkół CZD i rodzice.
Celem projektu było min. stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze osobom
defaworyzowanym – ok. 60 niepełnosprawnym dzieciom przebywającym na oddziale
Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka w pierwszej połowie 2015 r.
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Część 1
Teatr

Rozgrzewka
Rekin
Uczestnicy tworzą koło. Jeden z uczestników staje w środku koła, jest rekinem.
Prowadzący wymienia imię jednej z osób stojących w kole. Zadaniem rekina jest podpłynąć
do osoby, której imię zostało wypowiedziane zanim ona wypowie imię innej osoby z koła. Jeśli
rekin podpłynie do osoby zanim ona wypowie kolejne imię zamieniają się miejscami.
Dzień dobry
Jeden z uczestników odwraca się plecami do grupy. Prowadzący wskazuje dyskretnie osobę
z grupy, która powie “dzień dobry”. Osoba stojąca tyłem musi zgadnąć kto to powiedział.
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Część 1
Teatr
Przestrzeń i ciało
Oko Cyklopa
Uczestnicy rysują na kartkach duże oko i przyklejają je na swoje
dłonie. Przy użyciu tego nowego, dodatkowego oka próbują się
przywitać, zobaczyć jak wyglądają, w co są ubrani. Za pomocą
swojego dodatkowego oka rozglądają się po przestrzeni. Prowadzi
ich dodatkowe oko. Można spróbować na chwilę zamknąć oczy.
W drugiej kolejności zmieniamy usytuowanie naszego dodatkowego
oka, przyklejamy je po kolei: na głowie, na brzuchu i na plecach.
Uczestnicy poruszają się ostrożnie, przez cały czas prowadzi ich dodatkowe oko. Ćwiczenie
zmusza uczestników do skupienia uwagi, pracy z przestrzenią i własnym ciałem. Uczestnicy
w danym momencie są skupieni tylko na jednej części swojego ciała, która ich prowadzi.

Zmysły
Smak

(Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy zapytać uczestników czy nie są uczuleni na jakiekolwiek
pokarmy.)
Uczestnicy tworzą koło. Jedna z osób ma zawiązane oczy. Prowadzący daje jej do zjedzenia
jakiś smakołyk (np.: miód, musztardę, chrzan lub cytrynę), który dyskretnie wyciąga z małego
pudełeczka.
Zadaniem uczestników jest pilnie obserwować reakcję mimiczną tej osoby. Kolejno w kole
powtarzamy zaobserwowaną mimiczną reakcję, za każdym razem powiększając ją. Aż pod
koniec stanie się ona nienaturalnie olbrzymia.
Na samym końcu zgadujemy jaki to był smakołyk. Ćwiczenie można wykonać kilka razy, za
każdym razem dając do spróbowania inny smakołyk. Ćwiczenie odwołujące się do pracy ze
zmysłem smaku. Pobudza zdolności mimiczne.

Wyobraźnia
Gra skojarzeń
Uczestnicy tworzą koło. Prowadzący zakłada sobie na głowę
kapelusz i wypowiada pierwsze słowo. Potem zakłada kapelusz
na głowę dowolnej osobie w kole. Zadaniem osoby, która ma na
głowie kapelusz jest powiedzenie dowolnego skojarzenia do
usłyszanego przed chwilą słowa. Analogicznie grę w skojarzenia
można rozpocząć od dźwięku lub gestu.
Ćwiczenie można wykorzystać jako wprowadzenie do tematu
warsztatów. W ten sposób prowadzący otrzymuje sygnał w jakich
kierunkach poruszają się skojarzenia uczestników na dany temat.
Warianty, dźwiękowy i z gestami, rozwijają również pozasłowną
komunikację i myślenie abstrakcyjne.
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Zabawa z przedmiotem
Kalambury
Zapisujemy na kartkach swoje talenty (maksimum trzy). Rozkładamy
kartki na podłodze. Każdy wybiera sobie jeden talent, który ma lub
który chciałby mieć.
Na środku leży przedmiot codziennego użytku (np.: szczotka,
wiadro, ławka). Każdy uczestnik ma przedstawić wybrany przez
siebie talent przy użyciu wskazanego przedmiotu, zmieniając
jednocześnie znaczenie przedmiotu. Przedmiot używany jest
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Publiczność zgaduje w co
zamienił się przedmiot i jaki talent przedstawia dana osoba.
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Część 2
Muzyka

Gdzie jest świnka?
Muzyczne ciepło-zimno.
Jeden z uczestników wychodzi z sali, w tym czasie pozostali chowają
jeden, uzgodniony wcześniej przedmiot (zabawkowa świnka, but).
Wszyscy uczestnicy wiedzą gdzie schowany jest przedmiot. Każdy
wybiera sobie jeden instrument muzyczny (flet, bębenek, dzwonki,
kastaniety, piszczałki etc.). Zadaniem osoby, która wraca do sali jest
odnalezienie schowanego przedmiotu. Pomagają jej w tym jedynie
dźwięki instrumentów wydawane przez pozostałych uczestników
zabawy. Im bliżej przedmiotu tym głośniej gramy. Im dalej od
przedmiotu tym gramy ciszej. Uwaga: pomagamy znaleźć przedmiot
dźwiękiem, nie patrzymy w stronę gdzie został ukryty!
Co to za instrument?
Po środku leżą różne instrumenty muzyczne. Uczestnicy zamykają oczy. Jedno z dzieci gra na
wybranym instrumencie. Pozostałe muszą odgadnąć jaki to instrument. Ten kto odgadnie jako
następny zadaje muzyczną zagadkę.
Dyrygent
Uczestnicy siedzą w kole. Każdy trzyma w ręku jeden instrument muzyczny. Prowadzący
staje pośrodku i rozpoczyna dyrygowanie. Ważne by nauczyć uczestników języka/kodu
muzycznego w tym ćwiczeniu. Dyrygowanie rozpoczynamy tylko rękoma. Im większy ruch
tym głośniejsza powinna być muzyka. Po chwili zaczynamy dyrygować nogami. Delikatne
stąpanie to delikatny dźwięk, mocne tupnięcia wyzwalają głośne dźwięki. Kiedy uczestnicy
rozpoznają zasadę ćwiczenia dyrygentem stają się po kolei wszyscy chętni uczestnicy.
W międzyczasie zamieniamy się instrumentami, tak by każdy miał szansę spróbować zagrać
na wszystkich instrumentach.
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Ćwiczenie można rozbudować obrazując dźwiękowo emocje: Smutek/zmęczenie – gramy
wolno i cicho, radość – gramy szybko i głośno, złość – gramy wolno i głośno, strach – gramy
szybko i cicho. Ćwiczenie pozwala rozpoznać muzyczne jakości ruchu. Ćwiczenie można
wykorzystać jako wprowadzenie do udźwiękowienia przez dzieci scen spektaklu.
Szukanie instrumentów
a. Uczestnicy zastanawiają się czy mają przy sobie, na sobie, jakieś instrumenty. Coś
na czym można by zagrać. Prowadzący zwraca uwagę na wiele możliwości (granie na
suwakach, na gumkach od spodni, szuranie nogą).
b. Rozpoznajemy instrumenty perkusyjne naszego ciała. Próbujemy rytmicznie na czym
możemy grać (dłonie, stopy, głowa, klatka piersiowa etc.)
c. Detektywi szukający dźwięków. Każdy uczestnik otrzymuje pałeczki (mogą to być
zwykłe chińskie pałeczki do sushi). Spacerujemy po sali w poszukiwaniu przedmiotów,
elementów przestrzeni, które mogłyby stać się naszą perkusją. Prowadzący układa
z uczestnikami prosty, powtarzalny rytm do zagrania na znalezionym przedmiocie.
Perkusyjne prezentacje. Ćwiczenie bardzo dobrze oswaja przestrzeń (np. szpitala),
zamieniając ją z nieznanej, wrogiej w przyjazną i zabawną.
Strzykawka czy grzechotka?
Tworzenie instrumentów z przedmiotów otaczających nas w szpitalu. Uczestnicy tworzą własne
instrumenty muzyczne. Materiały: pudełka szpitalne, strzykawki, butelki po kroplówkach,
pojemniki na kał i mocz. Wypełniamy je kaszą, ryżem, solą. Na końcu ozdabiamy papierem
kolorowym. Tak stworzone instrumenty stają się częścią muzycznej orkiestry.
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Część 3
Cyrk

Warsztaty cyrkowe mają na celu zaproponowanie dzieciom z oddziału rehabilitacji nauki
konkretnych umiejętności cyrkowych. Każdy z uczestników ma szansę spróbowania
wszystkich umiejętności, z których wybiera sobie jedną. Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy
i praktycznych umiejętności z dziedziny sztuki cyrku dziecięcego. Zabawy cyrkowe rozwijają
sprawność ogólną i wyobraźnię. Żonglowanie uaktywnia i synchronizuje obie półkule
mózgowe, co wpływa na poprawę koordynacji ruchowej. Warsztat adresowany jest do każdej
grupy wiekowej, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
1. Wirujące talerzyki.
Materiały: zestawy kijek z talerzykiem.
2. Żonglerka kolorowymi chusteczkami.
Materiały: kolorowe chustki do żonglowania.
3. Pokaz siły.
Materiały: trzy połączone ze sobą klocki tworzące deskę.
5. Latające ptaszki.
Materiały: specjalnie wyważone latające ptaszki.
6. Magiczne chustki.
Materiały: magiczne chustki zmieniające kolory.

8

Temat - superbohater

Część 4

Zadaniem uczestników jest stworzyć portret superbohatera do rozwiązywania trudnych spraw
w szpitalu, pomocnika lekarzy i pielęgniarek.
1. Wprowadzenie kim są superbohaterowie i jakie mają cechy: moce nadprzyrodzone i słabe
punkty.
2. Uczestnicy zapisują na kartkach swoich ulubionych superbohaterów.
Kartki przyklejamy na ścianie.
3. Rzeźbiarz i rzeźba.
a. Praca w parach. Każdy wybiera sobie jedną kartkę z imieniem superbohatera. Ustawia
sylwetkę partnera tak by przedstawiała wybranego superbohatera. Partner zgaduje kim
jest i próbuje odkryć w jaki sposób jego bohater może się poruszać. Zamiana.
b. Praca w grupach. Uczestnicy tworzą maszyny śpiewające. Z każdej grupy po dwie osoby
są rzeźbiarzami. Rzeźbiarze losują imię superbohatera. Ustawiają grupę tak by wspólnie
przedstawiała wylosowanego bohatera. Grupa zgaduje kim jest, wymyśla sposób
poruszania się i dźwięk jaki może wydawać ta postać. Prezentacje grup.
4. Uczestnicy wymyślają własnego Superbohateara do rozwiązywania trudnych spraw
w szpitalu, pomocnika lekarzy i pielęgniarek. Praca w grupach.
a. rysują portret swojego Superbohatera
b. wymyślają jego imię
c. wymyślają jego ulubiony gest i okrzyk
5. Prezentacje superbohaterów.
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