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OPIS PROGRAMU
 Programu oparty został na konkretnych działaniach z 

zakresu twórczości, gdzie głównym narzędziem 
pracy stają się przede wszystkim elementy teatru, 
które stymulują wyobraźnię i ciekawość świata. 
Ponadto projekt inspirowany jest działaniami z 
zakresu wizualizacji, dramy oraz stosowanych 
elementów tańca kinezjologicznego i jogi. Projekt 
realizowany jest zawsze w formie zabawy i dziecięcego 
happeningu przy współdziałaniu i poszanowaniu 
demokratycznej jakości procesu edukacyjnego.



IDEA PROGRAMU
Idea zajęć zrodziła się z obserwacji spontanicznych, 

naturalnych zachowań młodszego wieku dziecięcego, które 
Jean Piaget pięknie nazwał „zachowaniem magicznym”.  

Projekt nastawiony jest na proces działania i na takie jego 
aspekty poznawcze jak:

 przeżywanie,
 odkrywanie,
 pojmowanie,
 dzielenie się.

 Holistyczna jakość programu stwarza optymalne warunki do 
autokreacji dziecka- tak bardzo ważnej w dorosłym życiu.



CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Cel główny programu: 
 stworzenie optymalnych warunków ku stymulacji spontanicznych- a więc naturalnych 

zachowań twórczych  dzieci, takich jak moc dziwienia się, zachwycania, czy ciekawości 
świata. Poprzez zabieg integracji elementów teatru, tańca, plastyki, dramy oraz jogi 
animuję dzieciom przestrzeń do autokreacji- wyrażania się i kreatywnych działań. 

 Przygotowanie dzieci do konkursów teatralnych „Fiku Miku w teatrzyku”
 Przygotowanie grupowych spektakli teatralnych

Cele poznawcze projektu: 
 zdobywanie wiedzy w zakresie  form i możliwości wypowiedzi artystycznej, zasad 

kształtujących interakcje między ludźmi, zasobów słownictwa.

Cele kształcące projektu: 
 poszerzanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się, 

współdziałania w grupie.

Cele wychowawcze 
 nastawione są na budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej, stymulowanie twórczej 

wyobraźni, poznawanie własnych możliwości.



Zajęcia w przedszkolu prowadzi:

 Agnieszka Kołodyńska- animator 
kultury i psychopedagog z 
wykształcenia.

 Specjalista od organizacji sfery kultury 
dla dzieci i młodzieży. Autorka licznych 
projektów artystycznych. Laureatka 
prestiżowych nagród.

 Aktorka na stale współpracująca z 
Teatrem Porywacze Ciał i Teatrem 
Ósmego Dnia z Poznania.



Program realizowany jest 
w przedszkolu od 3 lat.

W tym czasie 
zrealizowaliśmy 

bardzo wiele 
spektakli teatralnych, 
które angażowały nie 
tylko dzieci – małych 

aktorów ale i 
rodziców.



Pierwsze zajęcia…
wzajemne poznanie i zaufanie



Dzieci bawią się w teatr…

Zaufanie do prowadzącego 
zajęcia jest istotną sprawą w 
edukacji, nie tylko 
teatralnej. Dzieci 
obserwując osobę dorosłą, 
która potrafi śmiać się z 
tego samego co one, 
którego słowo i zachowanie 
jest w pełni zrozumiane 
przez dziecko w każdym 
wieku pozwala na to, by 
maluchy zaczęły wyrażać 
swoje uczucia i emocje z 
nimi związane.



… każda okazja jest dobra…



Rodzice z ogromną przyjemnością uczestniczą w 
warsztatach teatralnych…



… razem z dziećmi ćwiczą role i …



… przygotowują rekwizyty do 
przedstawień



Nasze przedstawienia na 
teatralnych deskach…



Nasz teatr to nie tylko scena w teatrze ale i 
przedszkolny plac zabaw podczas 

heppeningu : „Kisielem malowane”



Uwierzcie – wszyscy jesteśmy  
świetnymi aktorami!!!


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15

