
 

Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury  

Dotyczy etapu edukacyjnego:   IV-VI  

 

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 II etapu edukacyjnego 

- klasy 4-6 szkoły podstawowej ( D.U. z 2012r.,poz.977) oraz realizuje założenia  Projektu 

„Fascynujący świat nauki i technologii”. 

Uzasadnienie: 

Od początku istnienia misją teatru jest prowadzenie działań edukacyjnych i spotkania z 

publicznością wykraczające poza ramy samej działalności artystycznej. Teatr w Opolu, jako 

pierwszy teatr w Polsce , stworzył  stanowisko - pedagoga teatru i  we  współpracy z nim 

został przygotowany przedstawiony scenariusz zajęć. Jest to projekt interdyscyplinarny, 

podczas którego w najobszerniejszym stopniu będą realizowane treści z podstawy 

programowej dotyczące edukacji polonistycznej i plastycznej.  

Uczniowie, uczestnicząc w zajęciach, obejrzą spektakl teatralny i wezmą udział w warsztacie 
prowadzonym przez aktorów teatralnych. Zostały przygotowane 4 różne warsztaty, dostosowane do 
potrzeb i możliwości percepcyjnych grup wiekowych. Będzie także brane pod uwagę dotychczasowe 
„doświadczenie” widzów, prowadzący nie spodziewają się  wysokich kompetencji odbiorczych 
uczestników zajęć, zakładając ,że może to być ich pierwsza wizyta w teatrze. 

Ważnym celem wychowawczym zajęć będzie przygotowanie uczniów do uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni publicznej – zasady zachowania się podczas zwiedzania 
spektaklu. Każda wizyta w teatrze może się przyczynić do kształtowania odpowiednich postaw wobec 
aktorów, żywego słowa, może pomóc w wyrażaniu i kontrolowaniu emocji. 

 

1 Temat zajęć  
( 6h dydaktycznych ) 

 

Jak poznając świat teatru lalek, lepiej zrozumieć i przeżyć 
otaczająca rzeczywistość? - zajęcia interdyscyplinarne. 

2 Cele ogólne 
 

-  zapoznanie uczniów z tradycyjnym teatrem lalek; 
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości; 
- doskonalenie umiejętności wcielania się w różne role; 
- przybliżenie umiejętności rozumienia symbolu, metafory 
teatralnej; 
- rozwijanie kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia; 
- nabywanie umiejętności analizy przedstawienia; 
- nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów dnia 
codziennego poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym; 
- kształcenie umiejętności aktywnego słuchania; 
- stwarzanie sytuacji do wypowiadania się i argumentowania 
własnego zdania; 
- bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych; 
- wyrabianie u uczniów nawyku celowego odwiedzania teatru. 



 
W zajęciach położono  nacisk na metody aktywizujące.  
 
Głównym celem lekcji w teatrze jest zachęcenie ucznia do 
zgłębiania  tajemnic teatru, sztuki lalkarskiej, odbierania 
przedstawień w możliwie pełny sposób, a przede wszystkim 
umożliwienie  przeżycia wzruszeń i emocji na najwyższym 
artystycznym poziomie. 
 

3 Cele szczegółowe (określające umiejętności  

uczniów jakie nabędą w ramach zajęć) 

 

Uczeń: 

 zna słownictwo związane z teatrem, utrwala je i bogaci; 

 zna typy lalek w teatrze lalkowym, tworzy jedną z nich 
podczas warsztatu; 

 zna zasady kulturalnego zachowania się w teatrze; 

 rozwija wyobraźnię przestrzenną; 

 bierze aktywny udział w działaniach artystycznych; 

 pozna tradycyjny teatr przedmiotu, jego funkcję i znaczenie 
w teatrze; doświadczy „ożywienia” przedmiotu; 

 wykona etiudę z przedmiotem; 

 zanalizuje problematykę spektaklu; 

 oceni postawy moralne bohaterów sztuki 
 

       4 Metody i techniki pracy-służące osiągnięciu 

efektów opisanych w celach szczegółowych 

 

Formy pracy: praca z całym zespołem klasowym w grupie, 
podczas zajęć praktycznych - indywidualna ,  
 metody  wiodące - aktywizujące : waloryzacyjne (eksponujące)-
uczenie się przez przeżywanie, drama, pokaz, przedstawienie; 
metody praktyczne – uczenie się przez działanie – pokaz z 
objaśnieniem; metody problemowe – uczenie się przez 
odkrywanie –inscenizacja , gra dydaktyczna, dyskusja. 

5 Materiały dydaktyczne oraz środki (np. 

prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy, 
nagrania itp.) 

 

- rekwizyty teatralne, 
- eksponaty umieszczone na wystawie lalek teatralnych 
zorganizowanej przez teatr w Muzeum Śląska Opolskiego, część 
warsztatowa będzie się odbywała w 2 salach muzeum, 
- przedmioty „niesceniczne”, dnia codziennego, które po 
ożywieniu stają się bohaterami, 
- kostiumy z przedstawień, 
- zaplecze technologiczne teatru: konsola dźwięku, oświetlenie, 
- warsztat pracy modelatorów , 
- pracownia plastyczna z wyposażeniem niezbędnym do szycia 
lalek, kostiumów, scenografii 

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  

 
Część I  Powitanie i wstęp do zajęć.  
Jednorazowo podczas zajęć uczestniczy 200 dzieci(do czasu 
zakończenia remontu, potem 300),które podzielone są na dwie 
grupy wymiennie przebywających w teatrze na spektaklu lub w 
muzeum na warsztatach. 
Spektakl będzie dopasowywany do wieku uczniów i będzie 
pochodził z bieżącej oferty, a także włączane będą na bieżąco 
premiery. 
Proponuje się 4 zajęcia warsztatowe dopasowane do tematyki 
spektaklu: 



1. „Narodziny lalki” 
Przebieg zajęć w zarysie: 
- krótka historia „narodzin lalki”, 
- wykonanie własnej lalki 
       2.    Teatr przedmiotu 
- praca na scenie z przedmiotem i rekwizytem teatralnym, 
- animacja przedmiotu, 
- konstruowanie krótkich etiud z wykorzystaniem przedmiotu 
      3.    Maska teatralna oraz podstawowe zasady pantomimy 
- ruch sceniczny, jego charakterystyka, znaczenie i wykorzystanie 
w teatrze, 
- postać charakterystyczna –podstawowe  rodzaje oraz znaczenie 
ruchu w kreowaniu postaci 
- pierwsza maska teatralna, 
- teatr dell’arte, 
- rodzaje masek w odniesieniu do ich budowy i zastosowania, 
- maska: antyczna, zwierzęca, groteskowa, 
- specyfika ruchu w masce, 
- praca głosem w masce 
      4.    Teatr cieni 
- tradycyjne techniki cieniowe,  
- rodzaje lalek cieniowych, 
- praca ze światłem w teatrze, 
- multimedia w teatrze 
Warsztaty każdorazowo uzupełnione będą o zwiedzania wystawy 
lalek w muzeum i omówienie jej. 
 
Uczeń będzie miał możliwość  „zaistnienia na scenie”, z widza 
stanie się adeptem sztuki teatralnej, stanie na prawdziwych 
teatralnych deskach. Aktorzy zaprezentują próbki warsztatu 
aktorskiego: ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, w które uczniowie 
będą zaangażowani.  Uczestnicy warsztatu zaprezentują swoje 
umiejętności recytatorskie i wysłuchają uwag dotyczących zasad 
poprawnej recytacji. 
Przewidziane jest zwiedzanie zaplecza teatralnego, wejście do 
przestrzeni pod scenę a po remoncie będzie możliwe zapoznanie 
się z możliwościami multimedialnymi teatru. 
Zakończenie.     
Uczniowie w swobodnej rozmowie opowiedzą ,czego się 
dowiedzieli, co im się najbardziej podobało, na co zwrócili 
szczególna uwagę i dlaczego. 
Zaleca się ,aby zajęcia zakończyły się ankieta ewaluacyjną. 

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) 

Scenariusz realizuje zapisy : Cele kształcenia – wymagania ogólne 
podstawy programowej z przedmiotu: historia i społeczeństwo 
ze szczególnym uwzględnieniem : pkt.  I. Chronologia 
historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami 
czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok; 
przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu 
między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii 
chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. 
Pkt. II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń odpowiada na 
proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy 



ilustracji; Pkt. III. Tworzenie narracji historycznej-przedstawia 
własne stanowisko i próbuje je uzasadnić.  
Przede wszystkim uczeń będzie wielokrotnie postawiony przed 
koniecznością stawiania pytań i zachęcany do szukania na nie 
odpowiedzi. Korzystając z pomocy dydaktycznych, będzie 
samodzielne dochodził do poznania i zdobycia wiedzy, co 
zawarte jest w pkt.IV. -Zainteresowanie problematyką społeczną. 
Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym – zadaje 
pytania „dlaczego jest tak, jak jest?" i „czy mogłoby być inaczej?" 
oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania. 
Dzięki zajęciom warsztatowym uczeń będzie mógł 
współpracować  z innymi – planować, dzielić się zadaniami i 
wywiązywać się z nich-pkt V. Współdziałanie w sprawach 
publicznych. 
Cele kształcenia – wymagania ogólne podstawy programowej z 
przedmiotu: język polski I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija sprawność 
uważnego słuchania II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. W 
kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię 
wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej 
tożsamości i postawę patriotyczną(zwiedzi wystawę „Opole 
gród miasto, stolica regionu”, przekona się , jak bogata jest 
historia miasta - stolica regionu, w którym mieszka). 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy 
programowej z przedmiotu: plastyka  
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji – percepcja sztuki. 
Uczeń:1) określa swoją przynależność kulturową poprzez 
kontakt z wybranymi(…)zabytkami i tradycją w swoim 
środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu 
kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające 
na jego rzecz, zabytki )-(spacer po opolskiej starówce z 
komentarzem);  
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń: 
1) podejmuje działalność twórczą(…) w kompozycji na 
płaszczyźnie(…)(stosując określone materiały, narzędzia i techniki 
właściwe dla tych dziedzin sztuki) – (wykonuje z plasteliny model 
wieży); 
 

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. 

Miejsce zajęć : sala teatralna- wyposażona pod względem 
technologicznym, sale odpowiednie do przeprowadzenia zajęć 
edukacyjnych z możliwością ekspozycji :masek, rekwizytów, lalek 
,nagłośnienia scenicznego, oświetlenia scenicznego. 
Pomieszczenie socjalne, w którym uczniowie będą mieli 
możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Obiad może być 
wydawany z podziałem na grupy. Przerwa obiadowa może być 
ruchoma i dostosowana do przebiegu zajęć z zastrzeżeniem, że 
ostatnia grupa zje posiłek najpóźniej na godzinę przed odjazdem. 
Należy przewidzieć, że uczestnikami zajęć będą też osoby 
niepełnosprawne. 
Dzieci będą miały swobodny dostęp do sanitariatów. 
 



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 IV-VI szkoły podstawowej odbywała się 
w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób”. 
 

 

 


