
Program pracy grupy teatralnej w roku szkolnym 2014/2015

OGÓLNE CELE PROGRAMU

1. W zakresie integracji - rozpoznanie zespołu i integracja grupy teatralnej. 

2. W zakresie wiedzy - zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i 

edukacji medialnej. 

3. W zakresie doskonalenia warsztatu – rozwijanie umiejętności, które umożliwią uczniom amatorską 

działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa, współpraca w grupie). 

4. W zakresie rozwijania osobowości - wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz 

kształtowanie jego wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki. 

CELE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

1. W zakresie integracji grupy 

a. rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w kole teatralnym 

b. umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, przyswajanie negocjacyjnego rozwiązywania 

konfliktów i problemów społecznych 

c. nabywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, (np. w momentach 

stresu, tremy, występu publicznego) 

d. rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych uczniów w celu bardziej efektywnej współpracy z 

nauczycielem i między sobą 

e. promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy szkoły 

2. W zakresie wiedzy 

a. wyposażenie uczniów w wiadomości o teatrze, jego kulisach, formach teatralnych 

b. wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych,

metod gry aktorskiej 

c. utrwalenie zdobytych w klasach I-III wiadomości z zakresu edukacji teatralnej i kultury żywego słowa 

d. zapoznanie z tworzywem literackim jakim jest scenariusz lub materiał przeznaczony do recytacji 

e. motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk teatralnych 

f. przygotowanie do dalszej edukacji teatralnej w następnych etapach edukacyjnych 

g. wzbogacenie w wiedzę o człowieku, życiu i świecie poprzez przeżywanie, wczuwanie się 

h. w role oraz dystansowanie się od emocji kreowanych postaci 



3. W zakresie doskonalenia warsztatu - umiejętności 

a. pobudzanie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne i 

taneczne 

b. ćwiczenie sprawności poprawnego wypowiadania się uczniów i recytacji tekstów: właściwej wymowy, 

modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji i poprawnego akcentowania wyrazowego i 

zdaniowego 

c. rozwijanie umiejętności prezentacji na scenie i wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, 

ruch, mowę ciała i mimikę 

d. poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią 

informacyjną (tworzenie własnych słowników terminologii teatralnej, redagowanie zaproszeń, 

planowanie przedsięwzięć teatralnych – gdzie, kiedy, kto i co jest grane, za ile wystawiane itp.) 

e. wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy (przygotowywanie inscenizacji, opracowanie i wykonywanie 

scenografii, projektowanie kukiełek, dobór kostiumów, odpowiednia prezencja na scenie, zastosowanie 

zasad kultury żywego słowa, a w klasie szóstej umiejętność adaptacji utworu literackiego na scenariusz 

teatralny).

4. W zakresie rozwijania osobowości uczniów 

a. wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka 

b. rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności i rozwój sprawności umysłowych i uzdolnień, 

wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych, ćwiczenia zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, koncentracji 

poprzez zabawy ogólnorozwojowe i gry dramowe 

c. uwrażliwienie na sztukę i kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy 

d. przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność wchodzenia w 

rozmaite role 

e. rozwijanie pozytywnych cech charakteru (m.in. odpowiedzialność za słowa i czyny, tolerancja, otwartość) i

postaw (działania na rzecz innych zwłaszcza młodszych i mniej doświadczonych, szacunek dla pracy 

drugiego człowieka i przyrody) 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

a. Przygotowywanie spektakli, inscenizacji, etiud teatralnych na bazie lektur i tekstów własnych. 

b. Przygotowywanie lalek, kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów. 

c. Próby opracowania scenariuszy teatralnych. 

d. Prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego. 

e. Konfrontowanie swoich umiejętności poprzez udział w przeglądach teatralnych, konkursach i turniejach wiedzy. 

f. Nawiązanie kontaktów z innymi grupami o podobnych zainteresowaniach; wymiana doświadczeń, korespondencja. 

g. Wykorzystanie dramy i umiejętności zdobytych podczas zajęć koła w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

h. Ćwiczenie kultury żywego słowa (np. przygotowywanie recytacji na konkurs lub w ramach procesu realizacji 

programu). 



PLANOWANE SPEKTAKLE TEATRALNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 Spotkanie z kulturą żydowską 

 Spotkania z kulturą grecką – spektakl mitologiczny

 Bajka, baśń

 Spektakl profilaktyczny  

 Spektakl historyczny – Konstytucja 3 Maja

L.P. TEMATYKA
LICZBA

PRZEZNACZONYCH
GODZIN

1. Poznajmy się! Określenie oczekiwań i zasad pracy w grupie. 2

2. Potrafimy więcej niż nam się wydaje. Integracja grupy. 4

3. Integracja form ekspresji. 6

4. Teatr to nie tylko aktorzy. Wiedza o teatrze – kostiumy, 
scenografia… 12

5. Praca nad scenariuszem teatralnym. 12

6. Przydział czynności w przedsięwzięciu teatralnym. 6

7. Próby z tekstem – ćwiczenie kultury żywego słowa. 12

8.  Interpretacje głosowe, ruch sceniczny, mimika twarzy… 12

9. Pomysły na kostiumy i scenografię. 6

10
.

Plakat i zaproszenie teatralne. 6

11
.

Próby generalne. 12

12
.

Premiery. Prezentacja własnej pracy w środowisku szkolnym
i lokalnym.

12


