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WSTĘP

Program „Edukacji  artystycznej  w  zakresie  teatru,  muzyki  i  tańca”  jest  realizowany 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 90. Powstał on z myślą  stworzenia uczniom naszej placówki 
możliwości  twórczego  rozwijania  zainteresowań  recytatorskich,  aktorskich,  teatralnych, 
muzycznych,  plastycznych  i  innych.  Podstawą  zajęć  kreatywności  teatralnej  są  zabawy 
integracyjne, różnego typu improwizacje i doskonalenie technik aktorskich. Programowi temu 
przyświeca  zasada  systematyczności  i  stopniowania  trudności  w  rozwoju  artystycznym 
młodzieży.

Integralną częścią  programu „Edukacji artystycznej w zakresie teatru, muzyki i tańca” 
jest innowacja pedagogiczna „Teatr moja radość tworzenia” realizowana we wszystkich szkołach 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 oraz  Program wspierania czytelnictwa „Książka uczy i bawi”. 

Zabawa w teatr jest naturalną skłonnością wielu młodych ludzi, którzy lubią przebierać 
się,  wcielać  w  różne  role.  Może  to  być  przygoda  zarówno  dla  ucznia,  jak  i  nauczyciela. 
Jest to doskonały sposób na wychowanie późniejszego widza teatralnego, który będzie odczuwał 
potrzebę kontaktu  z  teatrem, będzie reagował na piękno żywego słowa,  na precyzję  ruchu, 
na gest, barwę, światło itp. 

Praca  nad  przedstawieniem  to  również  okazja  do  wielokierunkowego  rozwoju 
intelektualnego i emocjonalnego. Młodzież poszerza swoją wiedzę na temat literatury, rozwija 
wyobraźnię,  staje się bardziej  twórcza,  bardziej  wrażliwa na poprawną i  wyrazistą wymowę. 
Uczeń biorący udział w przedstawieniu uczy się radzić sobie z tremą, staje się bardziej pewny 
siebie,  ma  szansę  doświadczyć  ogromnej  satysfakcji  z  osiągniętego  sukcesu,  jest   to  także 
doskonała okazja do budowania więzi w artystycznej grupie rówieśniczej. 

 Program edukacji artystycznej powstał w oparciu o Podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach,  Koncepcję  pracy  szkoły,  Program  wychowawczy, 
Program profilaktyki.

Celem  programu  jest  poszerzenie  zakresu  wiedzy  i  umiejętności  umożliwiających 
uczestnikom  rozwijanie  własnych  zainteresowań  przez  korzystanie  z  dobrodziejstw  kultury 
oraz  tworzenie  własnych  przedstawień  teatralnych  i  muzyczno  -  tanecznych  programów 
artystycznych  –  pełnienie  roli  odbiorcy  i  twórcy  sztuki,  przy  współudziale  nauczycieli 
i rodziców. 

Edukacja  artystyczna  opiera  się  na  indywidualności  ucznia,  uwzględnia 
jego tempo rozwoju, potrzeby, możliwości i zdolności, sprzyja integracji środowiska szkolnego  i 
pozaszkolnego.
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ZAŁOŻENIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW

1. Edukacja artystyczna realizuje cele wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze.

2. Uwzględnia  metody,  środki,  formy  pracy  oraz  zasady  nauczania  uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Stanowi formę rewalidacyjnej działalności szkoły, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi 
ucznia.

4. Opiera się na gruntownej znajomości ucznia.

5. Stanowi formę kompensacji zaburzonych sfer poprzez obniżanie poziomu i kinetyczne 
odreagowanie stanu wzmożonego napięcia psychofizycznego. 

6. Sprzyja integracji ze środowiskiem szkolnym i lokalnym. 

7. Opiera się na pozytywnych interpersonalnych oraz wzmocnieniach pozytywnych.

8. Opiera się na współpracy i współdziałaniu nauczycieli oraz rodziców i opiekunów.

9. Ma  dla  ucznia  znaczenie  terapeutyczne,  poprzez  zaspokojenie  potrzeb  akceptacji, 
sukcesu, uznania, aktywności i zabawy. Sprzyja umocnieniu wiary we własne siły. 

10. Treści  edukacyjne  są  dla  ucznia  zrozumiałe,  utrwalają  i  poszerzają  jego  wiedzę 
o otaczającym świecie.

11. Muzyka, taniec i gest stanowią niewerbalny środek komunikacji, są sposobem wyrażania 
uczuć.

12. Podczas realizacji programu wykorzystuje się alternatywne metody komunikacji. 

CELE OGÓLNE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

1. Rozwijanie zdolności poznawczych.

2. Stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju:

 rozwijanie uzdolnień;

 rozbudzanie zainteresowań;

 kompensowanie zaburzonych sfer;

 rozwijanie własnej osobowości;

3. Pomoc w zdobywaniu samodzielności w życiu codziennym:

 nabywanie umiejętności i sprawności;

 radzenie sobie w różnych sytuacjach;

 właściwe zachowanie w miejscach publicznych;

 podejmowanie różnych ról społecznych w środowisku.

4. Zaspakajanie potrzeb aktywności:

 aktywność własna jako źródło działania twórczego;

 rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej;

5. Umożliwianie odreagowania napięć emocjonalnych.
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6. Wywieranie  wpływu  na  podniesienie  samooceny,  dawanie  poczucia  sprawczości 
i radości tworzenia, rozwijanie wiary w swoje możliwości.

7. Sprzyjanie tworzeniu się więzi międzyludzkich.

8.  Korzystanie z wychowawczego oddziaływania zespołu rówieśników.

9.  Uwrażliwianie na świat i ludzi.

10.  Kształtowanie  umiejętności  nadawania  i  odbioru  informacji  drogą  werbalną 
i pozawerbalną.

11. Wzbogacanie słownictwa i rozwijanie języka, pogłębianie zdolności odczuwania treści 
emocjonalnych zawartych w słowie.

12.  Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji.

13. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.

14.  Wyzwalanie zainteresowania pracą twórczą.

15.  Zapoznanie  w praktyczny sposób z  podstawowymi pojęciami  związanymi  ze  sztuką 
i działalnością artystyczną.

16. Doświadczalne przekazywanie wiedzy dotyczącej procesu tworzenia.

17.  Kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia 
codziennego.

18.  Rozwijanie  potrzeb  kulturalnych  i  wrażliwości  estetycznej  przez  wykorzystanie 
na co dzień elementów sztuki w różnej postaci.

19. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i twórcy:

 poznawanie warsztatu pracy artystów;

 praktyczne poznawanie słownictwa związanego z twórczością artystyczną;

 poznawanie aktorskich środków wyrazu: słowo, gest mimika, ruch sceniczny.

20. Rozwijanie aktywności ruchowej  i muzyczno- rytmicznej:

 poznawanie i odtwarzanie układów choreograficznych;

 poznawanie nowych piosenek i utworów muzycznych;

 tworzenie akompaniamentu perkusyjnego.

21. Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji twórczej.

22.  Promocja placówki.

23. Prezentacja działań artystycznych: teatralnych, parateatralnych, muzycznych w różnych 
placówkach i środowiskach.

CELE EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE

Cele edukacyjno – wychowawcze w zakresie integracji grupy: 

 wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie;

 budowanie więzi emocjonalnej z rówieśnikami i nauczycielem;

 kształtowanie  umiejętności  nawiązywania  kontaktów  społecznych  i  rozwiązywania 
problemów w grupie;
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  umiejętność rozwiązywania problemów; 

 nabywanie  umiejętności  skutecznego  porozumiewania  się  w  różnych  sytuacjach, 
(np. w momentach stresu, tremy, występu publicznego); 

 rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych uczniów w celu bardziej efektywnej 
współpracy z nauczycielem i między sobą; 

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

Cele edukacyjno – wychowawcze w  zakresie wiedzy: 

 wyposażenie uczniów w wiadomości o teatrze, jego kulisach, formach teatralnych; 

 zdobywanie  wiedzy  o  różnych  rodzajach  muzyki  tanecznej,  zapoznanie  z  tańcami 
ludowymi;

 zapoznanie z tworzywem literackim jakim jest scenariusz;

 przygotowanie  do  dalszej  edukacji  teatralnej  i  muzycznej  w  następnych  etapach 
edukacyjnych; 

 wzbogacenie w wiedzę o człowieku, życiu i świecie poprzez przeżywanie, wczuwanie 
się w role oraz dystansowanie się od emocji kreowanych postaci. 

Cele edukacyjno – wychowawcze w  zakresie doskonalenia warsztatu – umiejętności: 

 pobudzanie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, plastyczne, muzyczne 
i taneczne; 

 nauka kroków i figur tańców ludowych;

 nauka ruchów zamierzonych przez naśladowanie;

 rozwijanie umiejętności prezentacji na scenie i wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych 
poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę; 

 wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy (przygotowywanie wspólnie  z nauczycielami 
inscenizacji, opracowanie  i wykonywanie scenografii,  dobór kostiumów, odpowiednia 
prezencja na scenie.

 stosowanie  różnych  ćwiczeń  w  mówieniu  (mówienie  głośne,  ciche,  szeptem,  grupą, 
indywidualnie, wyrazy dźwiękonaśladowcze).

Cele  edukacyjno  –  wychowawcze  w  zakresie  wszechstronnego  rozwoju  osobowości 
uczniów: 

 wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka; 

 kształtowanie określonych zachowań społecznych;

 panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie;

 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; 

 uwrażliwienie na sztukę i kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy; 

 przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność 
wchodzenia w rozmaite role;

 kształtowanie umiejętności odbierania i określania nastroju muzyki;  
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 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).

TREŚCI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

1. Odbiór i rozumienie  muzyki:

 zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki: klasyczną, rozrywkową, jazzową  i ludową;

 poznanie wybranych fragmentów utworów znanych kompozytorów;

 dobór repertuaru muzycznego do układów tanecznych;

  poznanie polskich tańców narodowych.

2. Ruch przy muzyce:

 wprowadzanie elementów ruchowych do słuchanej muzyki;

  swobodna interpretacja ruchowa piosenek;

  odtwarzanie różnorodnych wzorów rytmicznych ułatwiających prawidłowe reagowanie 
ruchem ciała na zmiany w muzyce.

3. Praktyczna działalność taneczna i teatralna:

 poznanie podstawowych kroków tańców nowoczesnych;

 tworzenie prostych układów choreograficznych;

 odtwarzanie ruchów nauczyciela;

  łączenie elementów tańca w całość, tworzenie zespołowego układu tanecznego;



 wiczenia utrwalające koordynacje ruchów tanecznych całego zespołu;

  uczestnictwo w próbach generalnych przed występem.

4. Prezentowanie osiągnięć zespołu:

 występy na uroczystościach szkolnych;

 prezentowanie programów artystycznych na imprezach pozaszkolnych.

5. Prace scenograficzne:

 dobór odpowiednich rekwizytów do spektakli i układów tanecznych;

 wykonywanie rekwizytów we własnym zakresie.

SPOSOBY REALIZACJI

1. Udział  uczniów  w  wybranych  spektaklach:  teatralnych,  koncertach,  oraz  występach 
młodzieżowych  zespołów  amatorskich  (uroczystości  szkolne,  przeglądy,   konkursy, 
festiwale artystyczne).

2. Wyrażanie w sposób werbalny lub niewerbalny opinii na temat obejrzanych przedstawień 
i programów artystycznych.

3. Oglądanie wystaw profesjonalnych i amatorskich: muzea, galerie, festyny.
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4. Poznawanie  artystów  -  zbieranie  wycinków  z  prasy,  wyszukiwanie  informacji 
w Internecie.

5.  Obserwowanie gry aktorskiej; gest, mimika, głos, dialog, monolog, taniec, śpiew.

6. Aktywne uczestnictwo uczniów w przedstawieniach szkolnych.

7. Poznawanie obiektów kultury i miejsc o znaczeniu historycznym (kino, teatr, muzeum, 
pomniki, pałace, kościoły).

8. Wzbogacanie słownictwa, usprawnianie aparatu mowy.

9. Kształtowanie  umiejętności  interpretacyjnych  -  przekazywanie  emocji  (wyrażanie 
siebie).

10. Opracowywanie ruchu scenicznego do przedstawień.

11.  Słuchanie różnych gatunków muzycznych.

12.  Zabawy ruchowe, muzyczno - rytmiczne, tańce klasyczne, ludowe.

13.  Improwizacje taneczne i parateatralne uczniów.

14.  Gra na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych instrumentach perkusyjnych.

15.  Uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań o profilu artystycznym.

16. Współpraca z innymi szkołami i placówkami specjalnymi oraz ze szkołami masowymi.

17. Współpraca szkoły z placówkami kulturalno – oświatowo- rekreacyjnymi: 

METODY I FORMY PRACY

1. Ćwiczenia  rozwijające  wrażliwość  zmysłów  /słuchu,  wzroku,  smaku,  węchu/  -  zabawy" 
Jaki to dźwięk?", „Czego to jest smak?".

2.  Ćwiczenia w wytwarzaniu dźwięków - narząd mowy jako wszechstronny instrument.

3.  Zabawy logopedyczne, ćwiczenia oddechowe.

4.  Najprostsza technika dramy - rozmowa jako forma słownego uzewnętrzniania uczuć.

5.  Scenki  i  sytuacje  improwizowane  /wejście  w  rolę/,  których  tematem  przewodnim 
jest określone uczucie czy zachowanie.

6. Ćwiczenia wykorzystujące muzykę:

 tworzenie  obrazów  pojawiających  się  w  wyobraźni  podczas  słuchania  muzyki 
i rozmowa o wizjach dzieci;

 naśladowanie ruchem ciała innych osób;

  samodzielne dopasowanie ruchu ciała do eksponowanej muzyki;

 organizacja minilisty przebojów;

  ilustracja przebiegu akcji, zjawisk, odgłosów za pomocą różnych efektów dźwiękowych;

 tworzenie ilustracji plastycznych do wysłuchanych utworów. 

7. Przedstawienie improwizowane oparte na opowiadaniu nauczyciela  na podstawie utworu 
muzycznego lub literackiego.  

8. Rzeźba /pomnik/- mowa ciała jako środek ekspresji.
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9. Ćwiczenia ruchu scenicznego - łączenie elementów gry ciałem /mimiki, gestu/.

10. Gry i zabawy integrujące.

11. Gry i zabawy taneczne.

12. Gry i zabawy rozluźniające.

13. Ćwiczenia w plenerze. 

14. Wycieczki i wyjścia tematyczne, okolicznościowe.

WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI EDKACYJNYMI I  INSTYTUCJAMI

1. Szkoły na terenie m. st. Warszawy

2. Teatry na terenie Warszawy

 spotkania edukacyjne;

3. Agencja Artystyczna „ Promocja”

 koncerty na terenie szkoły;

4. Centrum Promocji Kultury Praga Południe

 organizacja w Centrum Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o Świecie;

5. Filharmonia Narodowa

 udział w koncertach czwartkowych

6. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Praga Południe 

 udział  w  licznych  imprezach  harcerskich  m.in.  w  Przeglądzie  Twórczości  Drużyn 
Nieprzetartego Szlaku.

SPOSOBY I METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Ocena ustna nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Ocena rodziców, uczestników zajęć oraz widzów (obserwatorów) w formie ustnej, kart pracy 
i ankiet. 

3. Samoocena ucznia – autokrytyka. 

4. Udział w zewnętrznych przeglądach teatralnych.

5. Analiza zapisu audio-wideo lub fotografii cyfrowej z prób i inscenizacji w celu wychwycenia 
błędów, wyciągnięcia wniosków i doskonalenia warsztatu. 

6. Listy gratulacyjne, dyplomy za udział i wkład pracy w działalność koła. 

EWALUACJA

Uczniowie  naszej  szkoły  realizujący  Program  „Edukacji  artystycznej  w  zakresie  teatru, 
muzyki i tańca” nie  podlegają ocenianiu za pomocą obowiązującej skali ocen. 
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Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego z nich. Uwzględniają one także 
jego  indywidualność,  bowiem każdy uczeń  posiada  swoiste  uzdolnienia  i  braki,  ma  własne 
tempo pracy i rytm rozwoju. Ma również potrzebę akceptacji i osiągania satysfakcji i radości.

Monitorowanie będzie polegało na dokumentowaniu działań realizowanych na terenie 
placówki. 

         Opracował zespół nauczycieli: J. Ostrowska, I. Więch, W. Barczak
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