
Teatr Uśmiechniętych Dzieci 
	

 	
 Dzieci uwielbiają grać i bawić się w teatr, nawet nie dokońca zdając sobie z tego 

sprawę. Każda zabawa inicjowana przez dzieci jest swoistym spektaklem, dzieci same 

ustalają scenariusz gry, rozdają role i przedstawiają ich charakterystykę, dokładnie pilnując 

siebie nawzajem. Takie działanie jest dla nich naturalne. Dlaczego więc nie stworzyć 

dzieciom możliwości poszerzenia swoich zainteresowań o „prawdziwy” teatr? W tym miejscu 

właśnie pojawiają się zajęcia teatralne dla uczniów klas II-III, których szczegółowy plan i 

założenia przedstawię w poniższym planie. 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" Janusz Korczak.  

 Ten cytat jest hasłem przewodnim, jakie będzie nam towarzyszyć przez cały rok. 

Na naszych zajęciach dzieci będą wzmacniać poczucie własnej wartości, budować swoją 

pewność siebie, zdobywać nowych przyjaciół, realizować swoje marzenia, przekraczać 

granice, a to wszystko z atmosferze wznajemnej sympatii i koleżeństwa, poczuciu wspólnoty. 

Jeśli, więc chciałbyś by twoje dziecko miało szansę realizować własne pragnienia, było 

pewne siebie, rozbudzało swoją ciekawość świata, przekraczało granice - te zajęcia są 

dla niego! Serdecznie zapraszam wszystkich "młodych aktorów" i wszystkich tych, którzy 

chcieliby się nimi stać.  

 

Cel główny:  

• Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych uczniów poprzez rozwój zainteresowań 

i zdolności. 

 Cele szczegółowe: 

• Wzmacnianie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości. 

• Wzmacnianie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności w grupie. 

• Wzmacnianie poczucia samoświadomości i kontroli nad własnym ciałem. 

• Kształtowanie postaw prospołecznych (empatia i otwartość na drugiego człowieka). 

• Wzmacnianie umiejętności wyrażania własnego zdania. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji (inteligencja emocjonalna). 

• Doskonalenie pamięci wzrokowo-ruchowej. 

• Doskonalenie prawidłowej wymowy (dykcja i emisja). 

• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie do kreatywnego myślenia. 



Metody pracy: 

§ warsztatowa (ćwiczenia ruchowe, dykcyjne, społeczne), 

§ etiudy aktorskie, 

§ praca z tekstem, 

§ spektakl teatralny, 

 

Zaplanowane działania: 

 W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swojego warsztatu 

małego aktora, poprzez zajęcia i ćwiczenia z ruchu scenicznego, świadomości własnego ciała 

i miejsca na scenie, poprawnej wymowy (dykcja, emisja). Na takie ćwiczenia przeznaczam 

pierwsze 2  miesiące (wrzesień-październik), w zależności od postępów pracy w grupie.  

 Następnie, po wyćwiczeniu podstawowych umiejętności, rozpoczniemy pracę nad 

tekstem jasełek, skupiając się nie tylko na prawidłowej wymowie i intonacji, ale przede 

wszystkim na interpretacji i wydobyciu z tekstu emocji. Przygotowania zostaną uwieńczone 

występem dla rodziców i uczniów klas 0-III (listopad-grudzień). W kolejnych miesiącach 

rozpoczniemy pracę nad tekstem "Kopciuszek" autorstwa Teresy Węgrzyn (scenariusz 

pochodzi ze strony fabryka-bajek.pl) Powyższe działanie zaplanowałam na kolejne 3 miesiące 

(styczeń-marzec).  

 W kolejnych miesiącach (kwiecień - czerwiec) oraz rozpoczniemy pracę nad tekstem 

"Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków" na podstawie, którego uczniowie wystawią 

spektakl.  

 Dynamika i realizacja założeń planu jest zależna od postępów pracy grupy, oraz 

czynników losowych, takich jak nieobecność dziecka na zajęciach, choroba prowadzącego, 

święta i dni wolne od nauki. 

 

Ewaluacja: 

 Czynnikami pomagającymi ocenić zakres realizacji założeń będą wpisy w dzienniku 

zajęć (tematy zajęć, lista obecności), występy artystyczne dzieci, zaplanowane 3 razy w ciągu 

roku. 
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