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1. WYMAGANIE 

 
Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie 

z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Interdyscyplinarne widowiska sceniczne 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 Integracja uczestników wokół wspólnego działania, 

 Wdrażanie do szeroko pojętej kultury (muzyka, taniec, obraz, dźwięk), 

 Wyjście naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, 

 Pobudzenie dzieci i młodzieży do jeszcze większej aktywności twórczej, 

 Kultywowanie tradycji oraz rozbudzanie ducha patriotyzmu, 

 Wplatanie tradycji w realia współczesności, 

 Wprowadzanie nowatorskich metod realizacji (łączenie ruchu, dźwięku, ruchomego 
obrazu i ruchomej scenografii), 

 Ukazywanie wartości patriotycznych, 

 Poznanie nawzajem własnych możliwości i umiejętności. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Zostały zrealizowane 3 widowiska sceniczne: „Pyza na europejskich dróżkach” – widowisko z okazji 



Jubileuszu 60 - lecia MDK (rok szkolny 2012 - 2013), „Wiosna wg Oskara Kolberga” – widowisko z okazji 
Roku Oskara Kolberga (rok szkolny 2013 - 2014), „Wolność” – widowisko patriotyczne z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości (rok szkolny 2014 - 2015). W każdym z nich udział wzięły różne grupy 
zajęciowe MDK (taneczne, wokalne, teatralne), jak również nauczyciele i osoby z zewnątrz. Każde 
widowisko, oprócz swojej uroczystej premiery, było wystawiane wielokrotnie (ok 7 - 8 razy) dla młodzieży 
szkół włodawskich. 
 

 

5. EFEKTY 

 Promocja placówki w środowisku lokalnym, zwłaszcza wśród szkół i placówek oświatowych, 

 Rozwinięcie i poszerzenie współpracy wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi grupami 
zajęciowymi i nauczycielami, 

 Integracja całej społeczności MDK, 

 Poszerzenie zakresu współpracy z instytucjami i osobami zewnętrznymi, 

 Osobiste zaangażowanie uczestników, którzy widzą sens i rezultat swojej pracy, 

 Pobudzenie motywacji do twórczego działania zarówno wychowanków jak i nauczycieli, 

 Dostarczanie społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży, atrakcyjnych wrażeń artystycznych, 

 Ożywienie życia kulturalnego miasta i powiatu, 

 Budzenie dumy z bycia członkiem zespołów MDK 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 

 Należy dokładnie zaplanować przebieg przygotowań, gdyż ze względu na zaangażowanie wielu 
różnych grup zajęciowych liczba uczestników często przekracza  kilkadziesiąt, a nawet sto 
kilkadziesiąt osób, a próby często kolidują z zajęciami. 

 Realizację przedsięwzięcia należy rozpocząć od podziału na odpowiednie grupy tematyczne czy 
zajęciowe i rozpocząć przygotowania na zajęciach stałych. Na próby dotyczące całości przychodzą 
uczestnicy, którzy już znają swoje role i je przećwiczyli z nauczycielami. 

 Należy dokładnie zaplanować budżet przedsięwzięcia, zakładając konieczność uwzględnienia 
nieplanowanych wydatków. 

 Scenariusz przedsięwzięcia należy dokładnie przeanalizować ze wszystkimi nauczycielami pod 
kątem możliwości i umiejętności grup zajęciowych oraz potrzeb i możliwości technicznych i 
lokalowych. 

 Znaczna część przygotowań musi się odbyć podczas regularnych zajęć. Należy zadbać o to, by 
przedsięwzięcie nie zdezorganizowało zajęć planowych. 

 Należy z góry założyć możliwość absencji dzieci na niektórych próbach i występach, co przy tak 
licznej grupie występujących jest nieuniknione.  

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Szereg spektakli w formie widowisk scenicznych wystawianych dla publiczności włodawskiej. Na spektakle 
zapraszane są wszystkie szkoły w mieście. Są także dodatkowe spektakle dla rodziców i mieszkańców 
miasta. Nakręcono filmy, umieszczono artykuły w gazetach, wykonano fotogalerie. 
 

 

 


