
Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury  

Dotyczy etapu edukacyjnego: I-III  

Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej       

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół właściwe dla I etapu edukacyjnego – (klasy  

I-III szkoły podstawowej) oraz realizuje założenia  Projektu „Fascynujący świat nauki i 

technologii”.  

Uzasadnienie: 

 

Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia 

zintegrowanego. Zajęcia w teatrze zwiększają szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz 

uczniów mających trudności w nauce i realizują treści zawarte w podstawie programowej, 

takie jak: 

- wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym;  

- poznawanie różnych tekstów kultur, odpowiednich  dla   stopnia rozwoju emocjonalnego i 

intelektualnego dziecka – przedstawienie teatralne na podstawie utworu Maliny Prześlugi 

„Pręcik”; 

- przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

1 Temat zajęć  
(na 6 h dydaktycznych ) 

 

Od zrozumienia rzeczy do poszanowania ludzi (edukacja 
polonistyczna z elementami etyki)  
Teatr przedmiotu ( warsztaty plastyczne)  

2 Cele ogólne 
 

Uczeń: 
- rozwija kreatywne myślenie; 
- rozwija myślenie abstrakcyjne; 
- kształtuje właściwe postawy społeczne; 
- rozwija wrażliwość estetyczną; 
- nabywa umiejętność analizy przedstawienia teatralnego; 
- przekłada teorię na praktykę; 
- nabywa umiejętność rozwiązywania problemów życia 
codziennego poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym; 
- nabywa umiejętności praktyczne, manualne, techniczne, 
sprawności fizyczne i je ćwiczy. 

3 Cele szczegółowe (określające umiejętności 

uczniów jakie nabędą w ramach zajęć) 

 

Uczeń: 
- analizuje problematykę spektaklu teatralnego; 
- ocenia postawy moralne prezentowane w spektaklu; 
- rozumie, co to jest tradycyjny teatr przedmiotu; 
- zna funkcje i znaczenie przedmiotu w teatrze; 
- rozumie znaczenie pojęć: rekwizyt, scenografia, kostium; 
- pogłębia rozumienie metafory, symbolu, animizacji oraz  
antropomorfizacji i ich funkcjonowanie na scenie; 
- identyfikuje formy animizacji na scenie; 
- rozpoznaje relacje pomiędzy przedmiotami na scenie  
i określa ich funkcje i znaczenie; 
- wykonuje etiudę z przedmiotem. 



       4 Metody i techniki pracy-służące 
osiągnięciu efektów opisanych w celach 

szczegółowych 

 

Metody pracy: 
- metody waloryzacyjne (nauczanie przez przeżywanie)- spektakl 
teatralny, pokaz łączony z przeżyciem; 
- metody praktyczne (nauczanie przez działanie) - pokaz  
z objaśnieniem, ćwiczenia; 
-metody problemowe – inscenizacja, gra dydaktyczna, dyskusja 
dydaktyczna. 
 
Formy pracy: 
- grupowa; 
- indywidualna. 

5 Materiały dydaktyczne oraz środki (np. 

prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, 

filmy, nagrania itp.) 

 

- spektakl teatralny na temat relacji międzyludzkich na 
podstawie utworu Maliny Prześlugi „Pręcik” 
- rekwizyty teatralne; 
- przedmioty codziennego użytku – niesceniczne; 
- przedmioty, kostiumy z przedstawienia 

6 Przebieg zajęć 
Opis, jak powinny wyglądać warsztaty-może być 

np.  

z podziałem na wstęp, część główną i końcową. 

Powinien zawierać takie elementy jak: 

- sformułowanie problemu,  

- zmotywowanie do pracy nad jego rozwiązaniem z 

pomocą różnorodnych metod i technik pracy (im 

bardziej zróżnicowane zadania, tym lepsze efekty 

kształcenia) ukierunkowanych na odkrywanie, 

przeżywanie, analizowanie, dociekanie, dyskusję, 

zabawę, doświadczenie, eksperyment… 

- rozwiązanie problemu 

- wspólne podsumowanie zajęć 

- końcowe uznanie wspólnych  osiągnięć  

I. Wstęp: 
-przywitanie, część organizacyjna; 
- udział w spektaklu teatralnym; 
- dzielenie się wrażeniami i emocjami związanymi  
z obejrzanym przedstawieniem;  
- rozmowa wstępna na temat fabuły, bohaterów, dekoracji 
teatralnej; 
- sformułowanie problemu: 
Jak teatr mówi o relacjach międzyludzkich? 
 
II. Faza realizacji: 
- zapoznanie ucznia z tradycyjnym teatrem przedmiotu; 
- pokaz scenografii, kostiumów z objaśnieniem; 
- prezentacja wybranych rekwizytów ze spektaklu; 
- animacja przedmiotów;  
- praca na scenie z przedmiotem (praca indywidualna lub  w 
grupach). 
 
III. Faza końcowa: 
- wnioski, próba zdefiniowania poznanych pojęć i zagadnień – 
gra dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna; 
- krótkie etiudy z przedmiotem (praca w grupach) jako końcowe 
uznanie wspólnych osiągnięć. 

7 Opis treści podstawy programowej 

realizowanych w ramach zajęć 

(z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne, 

matematyczno-przyrodnicze, uczniów zdolnych 

oraz uczniów z dysfunkcjami /trudnościami w 

nauce, a także uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych) 

- Edukacja polonistyczna: 

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach 

teatralnych; 

Uczestniczenie w zabawie teatralnej – uczeń ilustruje mimiką, 

gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego; 

Rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętność 

posłużenia się nim w odgrywanej scence. 

- Edukacja plastyczna: 

Ilustrowanie scen i sytuacji (realnych i fantastycznych) 

inspirowanych wyobraźnią; 

Wykonywanie prostych rekwizytów i wykorzystanie ich w małych 



formach teatralnych.  

- Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 

Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

Uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną 

zgodnie z regułami. 

- Etyka: 

Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie 

baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego. 

8 Opis miejsca realizacji zajęć  

z uwzględnieniem warunków jakie 

muszą być spełnione w czasie zajęć, tzn.  

strefy socjalnej, sposobu realizacji zajęć w razie 

niepogody, dostępu dla osób  niepełnosprawnych, 

itp. 

Instytucje kultury wyposażone w salę teatralną / widowiskową    
z zapleczem sanitarnym  i pomieszczeniem socjalnym, w którym 
uczniowie będą mieli możliwość zjedzenia  posiłku.  Przerwa na 
posiłek może być ruchoma (podział na grupy) i dostosowana do 
przebiegu zajęć, z zastrzeżeniem, że ostatnia grupa zje posiłek 
najpóźniej na godzinę przed odjazdem. 

10 Liczba uczniów, którzy mogą 

jednorazowo wziąć udział w zajęciach 
(wraz z uzasadnieniem) 

Maksymalnie w zajęciach weźmie udział 180 uczniów z 
podziałem na grupy warsztatowe ok. 20-25 osobowe  
Uzasadnienie:  
Podczas zajęć warsztatowych należy stworzyć takie warunki 
lokalowe i taki podział na grupy, żeby każdy uczeń miał w miarę 
możliwości równy dostęp do przekazywanych podczas zajęć 
treści i wyniósł z nich możliwie najwięcej wiadomości i 
umiejętności.  Zapis z podstawy programowej: „Wskazane jest, 
aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w 
zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób”. 

 


