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Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu 

Nazwa zajęć: Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych 

„Zabawa w teatr” 

 

OPIS ZAJĘĆ 

Zajęcia teatralne to niezwykła przygoda, a oprócz tego dobra zabawa, 
pozwalająca uwierzyć w siebie i sprawdzić się w różnego typu sytuacjach. Umożliwia 
dziecku podróż zarówno w przyszłość jak i przeszłość. Zabawa w teatr jest dla dzieci 
rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma 
okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w 
świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnie 
i myślenie, doskonali mowę, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie 
własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele 
satysfakcji. 

Metody i formy stosowane przy realizacji zajęć mają przede wszystkim zaspokoić 

podstawowe potrzeby dzieci, a także pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę ich 

możliwości. Wykorzystane zostaną metody aktywne, dzięki którym uczniowie będą 

mogli przyswoić określoną wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość.  

W programie między innymi:  

 rozciąganie buzi; 

 proste ćwiczenia dykcyjne,  przy  których będzie dużo śmiechu i robienia min; 

 ćwiczenia ruchowe - będziemy się troszkę rozciągać, skakać i turlać; 

 rozwijanie wyobraźni - pokazywanie różnych zadanych tematów (coś na 
zasadzie kalamburów) - ma to uruchomić działanie bez myślenia; 

 ćwiczenia integracyjne - zabawy mające zespolić grupę, otworzyć na innych; 

 praca nad wybranym wierszykiem - razem będziemy wybierać tekst, który nam 
się podoba, rozmawiać o postaciach, ustalać jak powinny wyglądać kukiełki 
itd.; 

 wspólne tworzenie ilustracji oraz strojów lub kukiełek - razem będziemy 
rysować, malować, wycinać - proste formy z papieru i tektury; 

 inscenizacja - spróbujemy podzielić się rolami, bez wielkiego zadęcia 
pobawimy się w granie. 
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Dodatkowo skupimy się na takich elementach jak: 

 ćwiczenia dramowe 
 swobodna rozmowa, dialog 
 rozwiązywanie i układanie zagadek 
 słuchanie wierszy, bajek, baśni, legend 
 improwizacje 
 inscenizacje 
 przedstawienia kukiełkowe 
 gry sceniczne 
 zabawy integracyjne 
 gra aktorska, prace plastyczne (projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, 

kostiumów, rekwizytów, itp.) 

Formy pracy stosowane podczas zajęć: 

 praca indywidualna 
 praca grupowa 
 praca zespołowa 

To zajęcia dla tych, którzy kochają teatr i marzą by wcielić się w różne role, zostać 
księżniczką, czy morskim piratem, ale także chcą rozwijać swoją wyobraźnię  
i ekspresję. 


