
 

                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                               

                                  

                                                        "Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy,  

                                                    gdy wszyscy  ludzie mieć będą dusze artystów,  

                                       to znaczy, gdy z radością wykonywać będą swą pracę".  

 

                                     

                                                                        

                                                                                                    August Rodin 
 

 

 

 



 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                                       

                                             
                                                                                         Zajęcia  z arteterapii prowadzone są w ramach programu Edukacja przez ruch. 

                                                                           Program Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia i terapii, który                 

                                                                           wykorzystuje naturalny ruch organizmu w procesie rozwoju.   

                   Program realizowany jest w ramach projektu „Szkoła sukcesu” przez okres 

                                                                           dwóch lat. Zajęcia rozpoczęły się w roku szkolnym 2009/2010 i kontynuowane są                            

                                                                           w obecnym. 
  

    

Cele zajęć dla uczniów kl. III zakładają:  

 

 rozwój poznawczy w zakresie aktywności:       

 komunikacji werbalnej, wzbogacania i rozwoju mowy,  

 matematycznej, dotyczącej utrwalania i kształtowania pojęć matematycznych 

 przyrodniczej, dotyczącej zmian w przyrodzie i poszczególnych porach roku, 

 plastycznej poprzez ćwiczenia ilustrujące i kompozycyjne, 

 manualnej poprzez stosowanie technik orgiami; 

 rozwój fizyczny w zakresie małej i dużej motoryki; 

 rozwój emocjonalny w zakresie uczuć i emocji, komunikacji pozawerbalnej, obejmującej gesty, mimikę, tzw. „mowę 

ciała”; 

 rozwój społeczny obejmujący relacje szkolne np. z nauczycielem, kolegą i grupą. 



 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        
Temat: Zwierzęta leśne – rude wiewiórki 

Uczeń: - kreśli rytmicznie kreski; - wybiera i składa koła różnej wielkości; - wykonuje postać wiewiórki (orgiami płaskie)                    

 

O uczniach i zajęciach … 

 

Grupa uczniów kl. III, która 

uczestniczy w zajęciach jest otwarta na 

nowe zadania artystyczno – ruchowe           

i chętnie je podejmuje. 

Subtelnym drogowskazem do pracy jest 

wprowadzenie: często zabawa 

ruchowa, obraz, rozmowa lub muzyka.   

Zajęcia odbywają się w każdy 

czwartek. Jest to nasza godzina 

wrażeń: 

 tworzymy, doskonaląc swoje 

umiejętności,  

 uczymy się przez ruch, dotyk, 

słowo, 

 bawimy się wspólnie,  

 przeżywamy radosne chwile. 

 

Uczniowie potrzebują tylko „zaczynu”, 

inspiracji, a już wiedzą, co i jak chcą 

przedstawić, o czym opowiedzieć, jaką 

rolę zagrać. 
 

                   Opiekun grupy: Beata Sochacka 

 



 

                                                                                                                                                                                                           

 

 
Temat: LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM 

Uczeń: - tańczy przy muzyce, - wykonuje rytmiczne ruchy „malując w powietrzu kola”, - tworzy postać smoka wybraną techniką. 

   

                   
                                                      
  „ Dawno, dawno temu, za czasów panowania Księcia Kraka - legendarnego założyciela miasta Krakowa …” 

                                                                                                                                                                                     Zachęcamy do przeczytania! 

                                                                                                                                                            UCZNIOWIE oraz opiekun grupy: Beata Sochacka 

  


