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Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie
Wszechstronny, wielokierunkowy rozwój
intelektualny i emocjonalny, rozwijanie pasji,
kształcenie wrażliwości na piękno literatury i
sztuki
Wychowanie, kształcenie
„Internetowy Teatr TVP dla szkół”.
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
Beata Szymańczuk, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, matematyki, techniki
Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawca
świetlicy ,informatyk szkolny,
nauczyciele,12 osób
TVP Gorzów Wielkopolski ,TVP Lubuska
Uczniowie szkoły podstawowej, rodzice,
nauczyciele
Podczas projekcji wszyscy uczniowie
szkoły(127 uczniów), 13 uczestników
szkolnego koła teatralnego, nauczyciele,
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie, rok szkolny 2012/2013

Cele i założenia:
Nadrzędnym celem zajęć teatralnych jest wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów.
Poznają oni tajniki ludzkich zachowań, motywy działań i ich konsekwencje, wzbogacają
swoją wiedzę ogólną, uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym lokalnej społeczności
i przygotowują się do wyboru własnej drogi życiowej. Uczniowie poznają także możliwości
nowoczesnej technologii komputerowej oraz zastosowanie internetu do rozpowszechniania
kultury i sztuki w małych miejscowościach.
Opis działań:
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie zapewnia swoim wychowankom
wszechstronny rozwój, pomaga odnaleźć i rozwijać pasje, uczy wrażliwości na piękno.
Uczniowie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach poprzez

1

uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Jednym z nich jest koło
teatralne.
Koło stwarza młodzieży możliwość 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. Stąd też zamysł, aby włączyć
się w projekt „Internetowego Teatru TVP dla szkół”.
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 przygotowaniem przedstawienia to również okazja do wielokierunkowego rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego. Młodzież poszerza swoją wiedzę na temat literatury,
rozwija wyobraźnię, staje się bardziej twórcza, bardziej wrażliwa. 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 wreszcie doskonała okazja
do budowania więzi w artystycznej grupie rówieśniczej.
Uczestnicy szkolnego koła teatralnego przygotowywali dekorację, aby scena przypominała tę
z prawdziwego teatru, ustawiali i numerowali rzędy krzeseł. Wcielali się także w role
bileterów, kasowali bilety przed wejściem do pomieszczenia, które w danym dniu grało rolę
„małej sceny”.Bilet był wcześniej zaprojektowany komputerowo i wykonany na zajęciach
teatralnych.
Uzyskane efekty:
21 marca 2013r. w ramach telewizyjnego projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie uczestniczyli
w transmisji przedstawienia „Pinokio” ze szczecińskiego Teatru Lalek Pleciuga, transmisja
znanej bajki C. Collodiego zrobiła na małych widzach wielkie wrażenie. Kolejnym
spektaklem, który zawitał w mury szkoły był. „Dziadek do orzechów" w wykonaniu
Kieleckiego Teatru Tańca 19 kwietnia 2013r
Natomiast 21 maja 2013r. mieliśmy okazję przenieść się w zaczarowany świat „Królowej
śniegu” w wykonaniu aktorów Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Spotkanie z” prawdziwym teatrem w sieci „wzbogaca doświadczenia uczniów i rozszerza ich
spojrzenie na role teatru w codziennym życiu człowieka.
W przygotowaniu są jeszcze 2 spektakle.05.06.2013r, „Co w trawie piszczy?” to
przedstawienie, w którym o jednym z najważniejszych współczesnych tematów - ekologii,
opowiada się językiem lekkim i zrozumiałym dla dzieci. Bohaterami spektaklu są owady:
motyle, pająk, chrząszcz, patyczak i karaczan, walczące w obronie swojej Łączki z groźnym
Traktorem. Oraz 13.06.2013r."Przygody Arka Noego". Spektakl opowiada o potopie w
krakowskim zoo i ratowaniu zwierząt przez małego chłopca Arka Noego, który zabiera je na
ponton i wywozi w bezpieczne miejsce. Widzowie poznają przy okazji główne zabytki
Krakowa i posłuchają wpadających w ucho piosenek.
Co dalej:
Kontynuacja projektu w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie podejmą próbę prezentacji
autora tekstu literackiego lub fragmentów przedstawienia jako wprowadzenie do spektaklu.
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Kontakt do szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
69-211 Wędrzyn
Tel. 95 755 9120
Fax. 95 755 9120
Email: spwedrzyn@go2.pl
Strona internetowa: http: www.spwedrzyn.szkolnastrona.pl
Kontakt do autora:
beata.szymanczuk@interia.pl
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