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1. WYMAGANIE 

 

Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
„ Baw się z nami w teatr” 

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych wychowanków 

• Kształtowanie odpowiedzialności, koleżeństwa i cierpliwości 

• przezwyciężanie nieśmiałości oraz kompleksów u wychowanków, 



• uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska, 

• integracja ze środowiskiem, 

• wdrażanie do zasad kulturalnego spędzania czasu wolnego, 

• kształtowanie poczucia własnej wartości. 

• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
Praca teatru koncentruje się na klasycznych bajkach realizowanych z humorem i energią w „żywym 

planie” przez w pełni męski zespół. Opiekunowie uczestniczą w warsztatach i konsultacjach 

Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku, którego organizatorem jest Michał Stanowski. Praca nad 

spektaklem polega na: 

• Tworzeniu zespołu teatralnego (eliminowanie niewłaściwych zachowań, zabawy budujące 

empatię), 

• Ćwiczenia poprawnej wymowy – oddech, artykulacja, dykcja, 

• Zabawy i ćwiczenia- słuchanie i zapamiętywanie, 

• Ćwiczenia poczucia rytmu i słuchu muzycznego, 

• Ekspresja sceniczna (zabawy fabularne, animacja przedmiotu, zabawy służące      budowaniu 

scenografii),  

• Praktyczna działalność- praca nad spektaklem,  

• Osiągnięte efekty,   

• Ewaluacja programu. 

 

 

5. EFEKTY 

 
Efektem pracy zespołu teatralnego jest spektakl, który prezentowany jest w Ośrodku, na przeglądach 

teatralnych i konkursach. 

• Wystawienie spektaklu pt. „ Koziołek Matołek” w Ośrodku, 

• Uczestnictwo w Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Puławach- nominacja na Wojewódzki 

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie, 

• Uczestnictwo w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Lublinie- 

wyróżnienie, 



• Uczestnictwo w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, 

• Uczestnictwo w II Integracyjnych Spotkaniach Artystów „ Bez Barier” w Puławach 

• udział w Międzynarodowym  Festiwalu  Teatralnym  „Neprotoptana  Steżyna” we Lwowie,  

• nagroda publiczności na ogólnopolskim „Pucharze Uśmiechu” w Krośnie. 

Za swą działalność teatr otrzymał: 

• Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

• Dyplom Wojewody Lubelskiego, 

• Dyplom Lubelskiego Kuratora Oświaty, 

• Dyplom Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 

Realizacji założonych celów sprzyjało zaangażowanie dzieci i instruktorów. Występy na profesjonalnych 

scenach (kurtyna, profesjonalne oświetlenie i dźwięk, garderoby dla aktorów, pełna widownia) 

mobilizowały dzieci do bardziej wytężonej pracy. Dla rozwoju zainteresowań teatralnych cenne jest 

oglądanie spektakli wystawianych przez inne zespoły teatralne. Wspólne wyjazdy na przeglądy umacniają 

więź i integrację między wychowankami. Należy uświadomić dzieciom, że najważniejsza jest dobra 

atmosfera w zespole, uczestnictwo w przeglądach, a nie źle pojęta rywalizacja. 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
• Zdjęcia,  

• Filmy,  

• Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, 

• Folder Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, 

 

 

 


