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Plan pracy na zajęciach modułu poetycko- teatralnego w  
   roku szkolnym 2010/2011 
 
       Szkoła Podstawowa 
       im. Szarych Szeregów 
        w Płochocinie 
          prowadząca: Anna Jędrzejczyk  
 
 Cele ogólne: 
     Organizacja sytuacji pobudzających dzieci do aktywności twórczej. 
     Wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. 
  
 Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie wrażliwości na sztukę teatralną ; 
2. Rozwijanie zainteresowań teatrem;  
3. Percepcja sztuk teatralnych;  
4. Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrznienie emocji;  
5. Rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością artystyczną (plastyczną, 

muzyczną); 
6. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;  
7. Kształtowanie umiejętności prawidłowej intonacji czytanych lub wygłaszanych z 

pamięci utworów literackich ; 
8. Twórczy udział w kreowaniu inscenizacji, improwizacji na podstawie utworów 

literackich i własnych przeżyć;  
9. Zachęcenie uczniów do wejścia w rolę nie tylko recytatora czy aktora, ale także 

scenografa, reżysera, scenarzysty i dźwiękowca;  
10. Tworzenie oprawy muzycznej do utworu literackiego; 
11. Poznanie twórczości wybitnych polskich poetów  i baśniopisarzy;  
12. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; 
13. Integracja uczniów. 

  
Treści Zadania Sposoby pracy 
Poznajmy się Ćwiczenia i zabawy 

integrujące grupę. 
Zabawy i gry. 

Teatr jako dziedzina sztuki 
i instytucja społeczna 

Informacje na temat teatru: 
źródeł, wyglądu teatru 
greckiego, aktorów. 
Zapoznanie z rolą aktora, 
reżysera, widza w  
przedstawieniu teatralnym. 
Wprowadzenie elementów 
gry scenicznej: słowa 
mówionego, gestykulacji, 
mimiki, ruchu scenicznego 
itp. 
Poznanie różnych form 

Zabawa w grecki teatr. 
Drama. Tworzenie 
słowniczka pojęć teatralnych.
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teatru(teatr lalek, teatr dłoni, 
monodram, pantomima, teatr 
cieni).Bogacenie słownictwa 
związanego z teatrem-
słowniczek teatralny. 
 
 
 

Zabawy głosem i słowem Ćwiczenia oddechu, dykcji, 
korektywne, emisji głosu, 
akcent i modulacja. Poznanie 
istoty dramy( różne techniki 
dramowe, np. bycie w roli, 
rzeźba, przygotowanie 
scenek dramatycznych. 
Zabawy wzbogacające język 
dziecka- tworzenie krótkich 
historyjek na dany temat.  

Zabawy i gry, drama. 

 
Przygotowanie 
przedstawień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przygotowanie scenariuszy 
przedstawień o  różnorodnej 
tematyce. Bank pomysłów 
dotyczący tematyki 
przedstawień, charakteryzacji 
postaci, doboru rekwizytów, 
scenografii. Dobór ról do 
możliwości głosowych 
dzieci. Praca z tekstem-
analiza i interpretacja 
tekstów. Ćwiczenia w 
czytaniu treści utworu: 
czytanie rolami, wyraziste, 
ekspresyjne, z naturalną 
intonacją, akcentem i 
interpunkcją. Wybór przez 
uczniów techniki wykonania 
inscenizacji np. teatrzyk 
cieni, teatrzyk 
kukiełkowy. 
 Projektowanie i 
wykonywanie scenografii, 
rekwizytów, kostiumów dla 
żywego aktora lub lalek. 
 Praca z lalką, kukiełką, 
przygotowanie lalek, uczenie 
się manipulowania lalką, 
synchronizacja ruchu ze 
słowem. 
 Przygotowanie części 
muzycznej( podkładu 

 
Inscenizacje. 
Doświadczenia 
poszukujące(metoda 
polegająca na uczeniu się 
przez samodzielne działanie).
Wykonanie strojów, 
rekwizytów, elementów 
dekoracji, scenografii, 
plakatów. Śpiew, taniec. 
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muzycznego) i strony 
ruchowej. 
Projektowanie i 
wykonywanie plakatów 
teatralnych. 
 
 
 

Udział w wyjazdach do 
kina i  teatru. 
 

Obserwacja profesjonalnych 
sztuk teatralnych, gry 
aktorów. 
Kulturalne zachowanie się w 
miejscach publicznych. 

Wycieczki 

 
 


