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Projekt realizowany jest w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania                                    

i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych                                                                                                                       

pod patronatem p. Katarzyny Dysarz - dyr. MZOiW w K-Koźlu 

 

Autor  projektu: Hanna Jagielska, Lidia Stanisławska 

   

Termin realizacji: grudzień- styczeń  2012 / 2013 

Uczestnicy projektu: uczniowie klas 1a, 2a ,  

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Miejskich nr 2, Dom Kultury w Kłodnicy, Dom Kultury Chemik 

Osoby zaproszone do realizacji projektu: uczniowie klasy 4a, 

  

CELE PROJEKTU 

Cele główne:  
• prezentacja „Góralskich jasełek” dla środowiska lokalnego miasta Kędzierzyna – Koźla 
• wspomaganie rozwoju uczniów, ich artystycznych zdolności i przygotowanie                                        

do aktywnego uczestnictwa w życiu   kulturalnym społeczeństwa. 

 
Cele szczegółowe: 

• wyreżyserowanie spektaklu teatralnego “Góralskie jasełka” na podstawie scenariusza                     
Adama Szafrańca “Tak. On jest królem!” 

• poznanie przez uczniów procesu twórczego w pracy nad spektaklem, 

•  integracja dziecięcej grupy teatralnej, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i w zespole, 
kształtowanie takich pozytywnych cech jak tolerancja, otwartość, 

• uwrażliwienie uczniów i przedstawicieli środowiska lokalnego na sztukę, 

• pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. 

• aktywna współpraca z  rodzicami uczniów z grupy teatralnej – wykonanie scenografii,                   
przygotowanie strojów dla małych artystów… 

• zintegrowane współdziałanie z uczestnikami zajęć w Promyczku, w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, uczniami Zespołu Szkół Specjalnych i dziećmi z Publicznego Przedszkola nr 17 … 

 

 Metody: 

Ø podające (przyswajanie gotowych wiadomości) - pogadanka, opis 

Ø praktyczne (działanie dzieci przez różnorodne formy) -  nauka tekstów poszczególnych ról, 

pastorałek, ruchu scenicznego, improwizacji tanecznych…            

Ø eksponujące (przeżywanie, czyli budzenie pożądanych uczuć dzieci) 

Ø dramy, autoprezentacja 
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Rodzaje działań w trakcie realizacji projektu edukacyjnego: 

 

1. Prezentacja przedstawienia pt.: „Góralskie jasełka” wg scenariusza Adama  
             Szafrańca „Tak! On jest królem!!!” w reżyserii H. Jagielskiej i L. Stanisławskiej 
             w Domu Kultury Chemik w K – Koźlu w dn. 13. XII. 2012 r. na spotkaniu wigilijnym 
             dla  kadry kierowniczej oświaty z gminy K - Koźle oraz  przedstawicieli władz miasta. 
 

2. Prezentacja przedstawienia pt.: „Góralskie jasełka” w dn. 21.01.2013 r. o godz. 9.30                                           
dla uczestników zajęć w Promyczku, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu     
Szkół Specjalnych, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 17, uczniów klas I-III, IV ZSM nr 2         
w Domu Kultury w Kłodnicy. 

 
3. Prezentacja przedstawienia pt.: „Góralskie jasełka” w dn. 21.01.2013 r. o godz. 16.30 z okazji 

Dnia Babci i Dziadka dla seniorów środowiska lokalnego z udziałem Prezydenta Miasta, 
przedstawicieli władz miasta, rodziców małych aktorów oraz Telewizji Miejskiej,  Radia Park, 
„Gazety Lokalnej”, „7 dni” w Domu Kultury w Kłodnicy. 

 
        4.  Prezentacja przedstawienia pt.: „Góralskie jasełka”  w dn. 22.01.2013 r. o godz. 10.45                 
             dla uczniów ZSM nr 2 oraz studentów z projektu edukacyjnego „Enter your  future”       
             w Domu Kultury w  Kłodnicy. 
 
        5.  Prezentacja twórczości artystycznej (zdjęcia, recenzje…) na stronie internetowej szkoły ZSM 2, 

            w Telewizji Miejskiej, w „Gazecie Lokalnej”, w „7 dni”, w Radio Park. 

 

 

  

 

 Hanna Jagielska, Lidia Stanisławska 
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I spotkanie w ramach projektu “Za kurtyną” 
             W dniu 21 stycznia 2013 r. O godzinie 9.30 w  Domu Kultury Kłodnica odbyło się spotkanie 
integracyjne dla środowiska lokalnego w ramach projektu teatralnego” Za kurtyną “ autorstwa Hanny 
Jagielskiej i Lidii Stanisławskiej. Patronat nad projektem objęła Pani Katarzyna Dysarz- dyrektor 
MZOiW w Kędzierzynie- Koźlu. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele kadry 
kierowniczej oświaty i Urzędu Miasta :dyrektor ZSM 2- p.Krystyna Śliż,  dyrektor MZOiW- p. Katarzyna 
Dysarz, p. Aleksandra Felsztyńska, p. Dorota Otfinowska, kierownik Wydzialu Polityki Mieszkaniowej, 
Spraw Socjalnych i  Zdrowia   -p. Iwona Szweda oraz przedstawiciele Rady Osiedla Kłodnica. We 
wspólnej imprezie wzięli udział uczestnicy zajęć w Promyczku, Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, dzieci z Przedszkola nr 17 oraz uczniowie klas I- IV ZSM 2. 
Spotkanie rozpoczął występ sześciolatków z przedszkola grających na flażoletach. Następnie grupa 
teatralna z ZSM 2 pokazała spektakl  pt. “ Góralskie Jasełka” . Po zakończeniu jasełek wystąpił 
uzdolniony muzycznie uczestnik terapii zajęciowej. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowniem 
zainicjowanym przez uczniów szkoły specjalnej pod opieką p. Anny Jelinek. 

 
II spotkanie w ramach projektu “Za kurtyną” 

         W ramach projektu teatralnego “ Za kurtyną” w dniu 21 stycznia 2013 r. o godzinie 16.30 odbyło 
się uroczyste spotkanie dla wszystkich seniorów z Kłodnicy z okazji “ Dnia Babci i Dziadka”. Wsparcia 
finansowego na organizację przyjęcia udzieliła Rada Osiedla Kłodnica z inicjatywy przewodniczącego 
Pana Wieslawa Księskiego. Swoją obecnością zaszczyciła obecnych Pani Magdalena Jedlicka- 
koordynator projektu” Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkoły podstawowej”, 
Dyrektor ZSM 2- Krystyna Śliż,  Ewa Odulińska- przedstawiciel Rady Miasta oraz członkowie Rady 
Osiedlowej Kłodnica m.in. : Ewa Buzo- Dziedzic, Wiesława Dziedzic, Stefan Lachman. Występy małych 
aktorów wzbudziły wiele emocji i wzruszeń wśród zaproszonych gości. Owacjom na stojąco nie było 
końca. Na zakończenie Pani dyrektor Krystyna Śliż i Pani Magdalena Jedlicka wręczyły w imieniu 
Prezydenta Miasta dyplomy uznania dla Pani Hanny Jagielskiej i  Pani Lidii Stanisławskiej za organizację 
i reżyserię spektaklu “ Góralskie Jaselka” oraz indywidualne dyplomy dla występujących dzieci. 
Organizatorki spektaklu  przygotowały również podziękowania dla rodziców zaangażowanych 
w wykonanie  scenografii do przedstawienia. 
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III spotkanie w ramach projektu “Za kurtyną” 
          We wtorek 22 stycznia odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu, tym razem  dla uczniów 
Publicznego Gimnazjum nr 3   oraz  klas 5, 6 i gimnazjalnych naszej szkoły. Spotkanie zaszczyciły swoją 
obecnością przedstawiciele Wydzialu Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i  Zdrowia  Pani Maja 
Dober i Agnieszka Stein oraz Dyrektor Violetta Żukowska i nauczyciele PG 3. 

 
 

Hanna Jagielska, Lidia Stanisławska 
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