
Realizacja programowej innowacji pedagogicznej 

„Na scenie i za kulisami teatru”

W  roku  szkolnym  2016/2017  na  lekcjach  języka  polskiego  w  klasie  V 

oraz  na  pozalekcyjnych  zajęciach  koła  teatralnego  dla  uczniów  klas  IV-VI  zrealizowałam 

programową innowację pedagogiczną „Na scenie i za kulisami teatru”. Wszystkie założone przeze 

mnie kryteria sukcesu jej wdrożenia zostały osiągnięte.

• Uczestnicy  koła  teatralnego  przygotowali  pod  moją  opieką  dwa  występy  artystyczne: 

spektakl  o  tematyce  historycznej  „Chrzest  Polski”  oraz  przegląd  scenek  kabaretowych. 

Uczniowie klasy V zrealizowali zaś przedstawienie „Legenda o Bazyliszku”. Wszystkie te 

przedsięwzięcia zyskały uznanie społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i dyrektora.

• Z moich  obserwacji  oraz  ankiety  przeprowadzonej  wśród  uczestników  koła  teatralnego 

wynika, że jego uczestnicy podnieśli poziom umiejętności aktorskich oraz lubią uczęszczać 

na  zajęcia.  Spełnienie  swoich  oczekiwań  związanych  z  udziałem  w  spotkaniach  koła 

realizują głównie poprzez możliwość gry aktorskiej.  Podczas występu zaprezentowanego 

społeczności  szkolnej  z  okazji  Dnia  Dziecka  byli  dużo  śmielsi  i  świadomi  swych 

możliwości  niż  kilka  miesięcy  wcześniej.  Tylko  jedna  osoba  nie zadeklarowała  chęci 

kontynuowania udziału w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, jako przyczynę podając 

zmianę szkoły.

• Uczniowie  klasy  V uczestniczyli  w  wycieczce  do  Teatru  Zagłębia  w  Sosnowcu,  gdzie 

obejrzeli spektakl „Wakacje z duchami”. Jako odbiorcy sztuki teatralnej potrafili dostosować 

się do poznanych wcześniej na lekcjach języka polskiego zasad kulturalnego widza. 

• Piątoklasiści  wzięli  udział  w  cyklicznych  warsztatach  „Budka  suflera,  czyli  co  każde 

dziecko powinno wiedzieć o teatrze” prowadzonych przez p. Katarzynę Pokutę w Teatrze 

Sztuk  w  Jaworznie.  Zajęcia  poświęcone  były  różnym  rodzajom  teatru  –  lalkowemu, 

muzycznemu i tańca. Uczniowie poznali również szczegółowo charakterystyczne elementy 

struktury teatru i gatunków dramatycznych. 

• Realizując  lekcje  języka  polskiego,  w  dużym  zakresie  wykorzystywałam  techniki 

parateatralne,  zwłaszcza dramę, pantomimę, improwizację,  sąd literacki.  W największym 

stopniu  było  to  widoczne  podczas  interpretacji  fragmentów  powieści  (np.  „Stawiam 

na Tolka Banana” A. Bahdaja, „Chłopcy z Placu Broni” F. Molnara, „Dziewczynka z parku” 

B. Kosmowskiej, „Jak wychować sobie rodziców” P. Johnsona), wierszy (np. „Mrówka” 

J. Brzechwy, „Przyjaciele” A. Mickiewicza), a także lekcji poświęconych nauce ortografii 

oraz  redagowania  wypowiedzi  pisemnych.  Uczniowie  poznali  również  etapy  i  metody 



przygotowywania  recytacji  utworów  poetyckich,  po  czym  dokonali  na  forum  klasy 

indywidualnej interpretacji wiersza „List do ludożerców” T. Różewicza.

• Podczas lekcji języka polskiego uczniowie oglądali reportaże poświęcone kulisom teatru, 

powstawania  widowisk  baletowych,  operowych,  teatru  lalkowego  czy  Teatru  Polskiego 

Radia.  Obejrzeli  również  retransmisje  dwóch  spektakli:  „Kopciuszek”  Teatru  Telewizji 

Polskiej i „Calineczka” - amatorskiego zespołu z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.

• Piątoklasiści  poznali  cechy charakterystyczne sprawozdania,  recenzji  i  opisu scenografii, 

a następnie samodzielnie redagowali  te formy wypowiedzi.  80% uczniów w tworzonych 

przez siebie pracach zwracało uwagę nie tylko na wszystkie główne elementy widowisk 

teatralnych – wymienionych w podstawie programowej języka polskiego – ale też te mniej 

oczywiste, jak choreografia, muzyka, światło.

• Tak szeroki zakres edukacji teatralnej zrealizowanej na lekcjach języka polskiego w klasie V 

znalazł  pozytywne odzwierciedlenie w wyniku sprawdzianu z zakresu wiedzy o teatrze. 

Wyniósł on aż 83%.

Wnioski:

• kontynuować zajęcia koła teatralnego w przyszłym roku szkolnym.
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