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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia Igraszki z teatrem - działania grupy teatralnej Eter 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 

 
Adres szkoły/placówki  

1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 
8. strona internetowa. 

 

	
1. Połajewo 
2. powiat czarnkowsko-trzcianecki 
3. 64-710 
4.  Połajewo 
5.  ul. Leśna 1 
6. 67 256 71 47 
7. szkola_p@interia.pl 
8. www.sppolajewo.eu	

	
Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko)	

Anita	Bugaj	–	nauczyciel	języka	polskiego.	
	

 
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas 
realizacji...).	
	
Koło	 teatralne	 -	 zajęcia	 pozalekcyjne	 odbywające	 się	 w	 wymiarze	 dwóch	 godzin	 tygodniowo.		
Do	 realizacji	 projektu	 zainspirowały	 mnie	 zainteresowania	 teatralne	 oraz	 chęć	 rozwoju	 zdolności	
i	kreatywności		uczniów.	
						Cele	zajęć:	

- budzenie	zainteresowania	teatrem,		
- poznanie	podstawowych	zagadnień	związanych	z	teatrem,	
- poznanie	procesu	twórczego	w	pracy	nad	spektaklem,		
- uświadamianie	uczestnikom	ich	własnych	predyspozycji,	możliwości,	
- poprawa	emisji	głosu	i	wyrazistości	mowy,	
- zdobywanie	umiejętności	improwizacyjnych	i	naśladowczych,	doskonalenie	mimiki,	ekspresji	i	

plastyki	ciała,		
- rozbudzanie	wyobraźni	scenograficznej,	rozwijanie	umiejętności	muzycznych,	tanecznych,	

plastycznych	i	technicznych,	
- integracja	dziecięcej	grupy	teatralnej,	
- rozwijanie	umiejętności	pracy	samodzielnej	i	zespołowej,	
- rozwijanie	uzdolnień	i	zainteresowań	twórczych,	
- budzenie	wrażliwości		estetycznej	uczniów,	
- uczenie	gospodarowania	czasem	i	planowania,	
- aktywne	uczestnictwo	w	życiu	kulturalnym	szkoły		i	środowiska.	

										
	
Tematyka	zajęć:	

- zagadnienia	dotyczące	teatru,	
- ćwiczenia	głosowe,	
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- ćwiczenia	ruchowe,	
- zabawy	i	gry	dramowe,	
- praca	z	tekstem,	
- praca	nad	spektaklem,	
- projektowanie	i	wykonywanie	scenografii,	
- prace	końcowe	–	próby	generalne,	próba	kostiumów,	dźwięku,		
- przygotowanie	spektaklu.	

	
Zajęcia		teatralne	prowadzone	są	od	2007	roku.	Biorą	w	nich	udział	uczniowie	z	klas	III-VI.	Wykazują	oni	duże	
zaangażowanie	w	przebieg	zajęć	oraz		zainteresowanie	teatrem.	Współdecydują			
o	tematyce	przedstawienia,	rekwizytach,	scenografii,	ruchu,	muzyce.	Rozwijają	swą	kreatywność,	poznają		możliwości,	
odkrywają	talenty,	gromadzą	doświadczenia	twórcze.		Wzmacniają	poczucie	własnej	wartości.		

Grupa	teatralna	przygotowała	spektakle:	
-	korzystając	ze	scenariuszy	z	różnych	źródeł:	
2008	-	Na	wysypisku	śmieci,	
2009	-		Cudalińscy,	
2010	-		Ugly	Duckling	(Brzydkie	kaczątko),	
2011	-	Jak	smok	zmienił	jadłospis,	

	
-	tworząc	scenariusze	na	podstawie	tekstów	prozatorskich	lub	poetyckich:	

													2010		-	Prawdziwa	księżniczka	,	
2012	-	Grunt	to	dobre	wychowanie,	
	
-	tworząc	własne	scenariusze:	
2013	-	Inferno,	
2014	-	Senność,	
2015	-	Serce	z	drewna,	
2016	-	Zlot	ciot.	
	

 
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).	
	

Efekty:	
- forma	aktywności	atrakcyjna	dla	uczniów,	
- ujawnienie	talentów	aktorskich,		
- przygotowanie	do	aktywnego	i	twórczego	uczestnictwa	w	kulturze,	
- promowanie	szkoły	w	środowisku	lokalnym,	
- wzmocnienie	wiary	we	własne	siły,	
- kształtowanie	i	rozwijanie	koncentracji,	zdolności	planowania	i	analizowania.		

	
 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, 
organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.	
	
Spotkania	 koła	 teatralnego	 odbywają	 się	 raz	 w	 tygodniu,	 zawsze	 w	 tym	 samym	 pomieszczeniu	 klasowym	 lub	 w	 sali	
gimnastycznej.	 W	 sali	 polonistycznej	 jest	 wygospodarowane	 miejsce		
na	 przechowywanie	 wszystkich	 potrzebnych	 do	 pracy	 rekwizytów.	 Uczestnicy	 zajęć	 dbają		
o	porządek,	przygotowując	salę	do	zajęć	i	sprzątając	ją	po	zakończonej	pracy.	Reżyser	przedstawienia	(nauczyciel	języka	
polskiego)	 współpracuje	 z	 innymi	 nauczycielami:	 plastykiem	 (scenografia),	 muzykiem	 (oprawa	 muzyczna),	 wuefistą	
(choreografia).	Działalność	koła	wspierają	(finansowo	lub	rzeczowo):	dyrektor	szkoły,	rodzice	uczniów,	absolwenci	szkoły	
podstawowej,	 nauczyciele,	 pielęgniarka	 szkolna	 oraz	 nasi	 widzowie.	 Termin	 prezentacji	 przedstawienia	 jest	 na	 stałe	
wpisany w harmonogram pracy szkoły. Premiera odbywa się w kwietniu z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Po premierze 
przedstawienie prezentowane jest jeszcze kilka razy: rodzicom, społeczności lokalnej, uczniom z sąsiednich szkół. 
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Od czterech lat przedstawienia są filmowane, dzięki temu uczniowie mogę zobaczyć swoje występy. 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami 
multimedialnymi, zdjęciami…).	
	
Na	stronie	internetowej	szkoły	w	zakładce	„Dobre	praktyki”	można	obejrzeć		filmy		z	dwóch		przedstawień	koła	
teatralnego.	
Rok	2016	„Zlot	ciot”,	rok		2015	„Serce	z	drewna” 
http://sppolajewo.eu/index.php?dok=1-913	
	
Pozostałe	działania		koła	przedstawiają	relacje	i		zdjęcia.	
Rok	2014	„Senność” 
http://sppolajewo.eu/index.php?dzial=galeria&galeria=265	
Rok	2013	„Inferno” 
http://sppolajewo.eu/index.php?dzial=galeria&galeria=183	
Rok	2012	„Grunt	to	dobre	wychowanie” 
http://sppolajewo.eu/index.php?dzial=galeria&galeria=113 
http://sppolajewo.eu/index.php?dok=8-228	
Rok	2011	„Jak	smok	zmienił	jadłospis” 
http://sppolajewo.eu/index.php?dzial=galeria&galeria=60 
http://sppolajewo.eu/index.php?dok=8-166	
	
Oświadczam,	 że	 zgadzam	 się	 na	 przetwarzanie	 informacji	 zawartych	 w	 powyższym	 formularzu	 oraz	 materiałów	
dodatkowych	 (załączników)	w	 celach	 promocyjnych	 związanych	 z	 upowszechnianiem	 i	wykorzystaniem	 powyższych	
materiałów		na	stronie	internetowej	Kuratorium	Oświaty	w	Poznaniu.	
(Na	podstawie	art.23	ust.1	pkt	1	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(tj.	Dz.	U.	z	2002	r.,	


