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Cele ogólne: 
 - Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań tanecznych uczniów. 
 - Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
 - Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, wyobraźni twórczej oraz wrażliwości na piękno
i wdzięk. 
 - Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, gibkości i płynności ruchów. 
 - Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. 
 - Nabywanie przez uczniów umiejętności tanecznych z przyborami. 
 - Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 
 - Budowanie poczucia własnej wartości poprzez pokonywanie własnych słabości. 
 - Kształtowanie postaw moralnych, społecznych i patriotycznych. 
 - Prezentacja układów tanecznych podczas występów. 
  
Cele szczegółowe: 

I Nabywanie umiejętności.
Uczeń: 
 - Poznaje kroki i figury taneczne. 
 - Poznaje sposoby poruszania z przyborem. 
 - Podnosi sprawność fizyczną. 
 - Rozwija poczucie rytmu i estetyki ciała. 
 - Odczuwa radość poprzez wspólne zabawy muzyczno - ruchowe. 
 - Potrafi estetycznie poruszać się. 
 - Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia taneczne. 
 - Kształtuje koordynację przestrzenno - ruchową oraz estetykę ruchu. 
 - Poznaje technikę maszerowania oraz figury do muzyki orkiestrowej. 
 - Poznaje różne formy współczesnego tańca i fitness. 

II Wiadomości.
Uczeń:
 - Pogłębia wiedzę potrzebną do rozwijania zainteresowań dotyczących muzyki i tańca. 
 - Dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała wadom postawy. 
 - Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. 
 - Utożsamia się ze swoją miejscowością i ojczyzną poprzez świadomy udział w świętach 
państwowych.  
 - Zna podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć tanecznych 
i z przyborem. 

III Kształtowanie postaw i nawyków.
Uczeń:
 - Rozwija własną osobowość, ma poczucie własnej wartości. 
 - Buduje więź z rówieśnikami i współdziała w grupie. 
 - Ma szacunek do ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych i państwowych. 
 - Wzmacnia więzi ze społecznością szkolną i lokalną. 
 - Uczestniczy w życiu kulturalnym i staje się wrażliwy na piękno. 
 - Staje się odpowiedzialny i tolerancyjny wobec innych osób i zachowań.

IV Promocja zdrowego stylu życia.
Uczeń:
 - Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych. 
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 - Traktuje ćwiczenia przy muzyce oraz taniec jako formę aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 
 - Uczy się troszczyć o swoje zdrowie, higienę i estetykę wyglądu. 
 
METODY PRACY:

1. Metody odtwórcze: 
a. Naśladowcza ścisła- uczeń sterowany zewnętrznie, ściśle odwzorowuje 
nauczane ćwiczenia. 
b. Zadaniowa ścisła - uczeń w miarę swoich możliwości stara się wiernie 
odtwarzać ćwiczenia. 

2. Metody aktywizujące: 
a) Metoda zabawowa – uczeń bawi się, pełni różne role, jak w życiu dorosłym, 
przeżywa. 
b) Metoda opowieści ruchowej – uczniowie ilustrują ruchem muzykę. 
c) Metoda bezpośredniej celowości ruchu – uczeń indywidualnie wykonuje 
postawione przed nim zadanie ruchowe. 

3. Metody twórcze: 
a) Metoda problemowa – uczniowie rozwiązują problem (zadanie – myślenie – opracowanie 
projektu działania – działanie – wynik). 
b) Metoda ruchowej ekspresji twórczej – uczeń uruchamia swoją wyobraźnię, inwencję 
twórczą, pomysłowość, fantazję i doświadczenia przedstawia ruchem. 

FORMY PRACY:

a)  zbiorowa
b) zespołowa (kolumny, rzędy, szeregi)
c) grupowa (pary)
d) indywidualna. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) nagrania muzyczne,
b) nagrania video
c) przybory
d) stroje

TREŚCI KSZTAŁCENIA: 

- Gry i zabawy ruchowe przy muzyce: prawidłowe reagowanie na tempo w muzyce, 
rozwijanie sprawności ruchowej, reagowanie na sygnały muzyczne. 
- Rozgrzewka taneczna z wykorzystaniem aerobicu i dance aerobicu, zumby. 
- Ćwiczenia przy muzyce: wytwarzanie nawyku estetycznego poruszania się, kształcenie 
poczucia rytmu. 
- Ćwiczenia muzyczno- ruchowe ( tworzenie koła, kółek, szeregu, rzędu, marsz ze zmianą 
kierunku i tempa) rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni. 
- Rozwijanie wypowiedzi ruchowej inspirowanej nastrojową muzyką. 
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- Ćwiczenia muzyczno - ruchowe akcentujące wartości ćwierćnut i ósemek przez ruch- 
marsz, bieg. 
- Ćwiczenia ruchowe w utrzymywaniu równego tempa w marszu w biegu. 
- Doskonalenie techniki ruchu tanecznego, praca indywidualna, praca z partnerem, 
praca z grupą. 
- Ćwiczenia opanowujące technikę poruszania przyborami: kręcenie w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej, obroty, podrzuty, chwyty, trzymania. 
- Ćwiczenia nauczające obrotów po prostej, po przekątnej. 
- Elementy dance aerobiku. 
- Nowoczesne formy fitness - zumba ( zajęcia taneczno- ruchowe inspirowane muzyką 
latynoską) 
- podstawowe kroki walca
- podstawowe kroki rumby  
- podstawowe kroki samby 
- podstawowe kroki cha - chy
- podstawowe kroki rock and rolla
- Nauka podstawowych kroków i połączeń układów tanecznych, wykorzystywanie aerobicu, 
zumby i dance aerobicu do budowania choreografii tanecznych.
- Savoir-vivre oraz normy taneczne: nauka właściwego zachowania podczas różnych 
imprez kulturalnych, udział uczniów w przygotowaniu artystycznych imprez szkolnych
i pozaszkolnych. 
- Poznanie i rozwijanie swoich umiejętności tanecznych, nabycie umiejętności 
rozwiązywania problemów w grupie tanecznej, akceptacja siebie, poczucia własnej 
wartości. 
- Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające, wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia 
rozciągające zwiększające gibkość i zakres ruchów, nauka technik opanowania emocji. 
- Kształtowanie zdolności motorycznych: koordynacji, siły, zwinności, gibkości, 
wytrzymałości i szybkości poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń taneczno- ruchowych.

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW:

- Motywowanie uczniów do rozwijania własnych uzdolnień tanecznych. 
- Wskazywanie uczniom aktywnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu. 
- Prowadzenie zajęć tanecznych zgodnie z oczekiwaniami uczniów. 
- Uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystywanie metod aktywizujących. 
- Ciągła i systematyczna praca nad udoskonalaniem techniki wykonywanych układów
z przyborami. 
- Próby tworzenia prostych, krótkich układów według inwencji twórczej uczniów.
- Stała współpraca z rodzicami (rozmowy na temat postępów w rozwoju ich dzieci). 
- Pokazy układów tanecznych podczas imprez szkolnych oraz środowiskowych.

Po realizacji całego programu uczeń powinien:

• Wiedzieć jak przebiega rozgrzewka taneczna i umieć ją samodzielnie poprowadzić. 
• Wykonać układ kilku ćwiczeń rytmiczno- ruchowych przy muzyce. 
• Wykonać układ ćwiczeń z przyborem w rytm muzyki. 
• Rozpoznawać rytmy latynoskie i stosować je do określonej muzyki ( zumba ).  
• Wykazywać zaangażowanie oraz pomysłowość w zabawach rytmiczno - tanecznych. 
• Znać i stosować podstawowe kroki i figury taneczne. 
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• Znać swoje najlepsze strony i świetnie je prezentować podczas występów 
tanecznych. 
• Stosować obowiązujące normy savoir-vivru podczas ważnych uroczystości 
kulturowych. 
• Stale dbać o rozwój własnej sprawności fizycznej i ruchowej. 
• Rozumieć potrzebę dbania o własne zdrowie i higienę własnego ciała. 
• Mieć ukształtowane poczucie rytmu, poczucie piękna i estetyki ruchu. 
• Umieć współpracować w grupie, być odpowiedzialny za wspólną pracę. 
• Znać techniki rozciągania i relaksacji przy muzyce. 
• Wiedzieć jak zregenerować organizm po wysiłku. 
• Wiedzieć jak aktywnie zagospodarować czas wolny od nauki. 
• Uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły, środowiska i ojczyzny. 
• Znać i stosować się do zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć tanecznych
z przyborem.

Opracowanie:
Beata Harasiuk

Małgorzata Bednarz
Mariola Kudełka


