
FUNKCJE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE 

 

Agnieszka Rejman  



Podstawa programowa – język polski (kl. IV – VI) 

 

Uczeń rozwija  sprawność uważnego słuchania, czytania 

cichego i głośnego, umiejętność rozumienia znaczeń 

dosłownych i przenośnych, zdobywa świadomość języka  

jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia  

komunikacji, rozwija umiejętność poszukiwania 

interesujących go informacji, a także poznawania dzieł 

sztuki , uczy się rozpoznawać różne teksty kultury,  

w tym użytkowe oraz  stosować odpowiednie sposoby  

ich odbioru. Uczeń rozpoznaje teksty kultury odpowiednie 

do stopnia rozwoju emocjonalnego (…), rozwija 

zainteresowania różnymi dziedzinami kultury, poznaje 

specyfikę literackich i pozaliterackich  sposobów 

wypowiedzi artystycznej, w kontakcie z dziełami kultury 

kształtuje swoją wrażliwość, gust estetyczny. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 



Działalność Koła Teatralnego działającego  

         przy Szkole Podstawowej nr 10  

                           w Chełmie 













  „Kot w butach” 















KRÓLOWA W AKCJI… 





Scenki teatralne przedstawiane przez uczniów  

na lekcjach  

Cele:  

-przybliżenie w ciekawy sposób tekstu literackiego, 

- możliwość wejścia w rolę bohatera lektury, 

- efektywna współpraca w zespole, 

- rozbudzanie wyobraźni uczniów. 

 

 























Nasze 

przedstawienia 

















Jasełka szkolne – taniec pasterzy 



Funkcje dydaktyczno – wychowawcze  teatru szkolnego: 

 zaznajamianie ucznia z wartościowymi utworami literackimi  

 przygotowanie do odbioru i oceny dzieł sztuki, 

 doskonalenie dykcji, 

 kształcenie funkcji językowych, 

 rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni uczniów, 

 rozwijanie myślenia i skłanianie do refleksji, 

 kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

 kształtowanie osobowości ucznia, 

 rozwój zainteresowań i ich prezentacja, 

 współpraca w grupie, 

 działanie terapeutyczne i profilaktyczne. 

 

 



                 EFEKTY DZIAŁALNOŚĆI TEATRU SZKOLNEGO 

 

DLA UCZNIA: 

- zdobywanie wiedzy w ciekawej formie, 

- wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności, 

- zaspokojenie potrzeb twórczych uczniów, 

- dostarczanie pozytywnych przeżyć i emocji, 

- prezentacja talentów. 

 

DLA SZKOŁY: 

- promocja w środowisku lokalnym, 

- integracja społeczności szkolnej. 

 

DLA NAUCZYCIELA: 

- satysfakcja z osiągnięć uczniów, 

- ewaluacja własnej pracy, 

-realizacja podstawy programowej w ciekawy sposób 

-dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, 

 
 

 



DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO: 

 - zacieśnianie więzi (nauczyciele, uczniowie, rodzice, dziadkowie, 

sympatycy szkoły), 

-integracja i współpraca z innymi placówkami np. przedszkolami. 



 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


