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1. OPIS DOBREJ PRAKTYKI: 
 

Praca z uczniami w ramach kształcenia na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej nie powinna zawężać się do 

nauczania w systemie klasowo- lekcyjnym. Dzieci w wieku 6-9 lat wykazują ogromną zdolność i potrzebę 

udziału we wszelkiego rodzaju występach, pokazach, przedstawieniach, które uczą i wychowują tak jak żadna 

inna forma pracy z uczniami. Młodzi ludzie poszerzają także w ten sposób nie tylko swoje wiadomości, kształcą 

również szereg  umiejętności, ale przede wszystkim wdrażają się do przestrzegania dyscypliny i szeroko pojętej 

współpracy w grupie. Ta integracja nie tylko uczy ich poznawać swoich kolegów i koleżanki, ale również uczy 

akceptacji tych którzy mają inny charakter, czy sposób bycia, inne podejście do tych samych spraw. Wreszcie 

poprzez prezentację własnych umiejętności na forum np. rodziców, babci i dziadka, koleżanek i kolegów ze 

szkoły, czy młodszych przyjaciół z zaprzyjaźnionego przedszkola stają się pewniejsi siebie, odważniejsi 

 i bardziej aktywni. Zaczynają rozumieć, że przedstawienia i spektakle przynoszą im radość, zadowolenie,  

a godziny spędzone podczas przygotowań to wspaniały czas bycia z kolegą,  koleżanką. W dobie współczesnych, 

trudnych czasów do nauczania i wychowania młodego pokolenia bardzo ważne jest preferowanie takich właśnie 

form pracy z uczniami, które nie będą się tylko kojarzyć z klasą, ławką, ale też nie tylko będą zabawą, a pewnego 

rodzaju obowiązkiem przynoszącym wiedzę, umiejętności ale i zadowolenie. Mając doświadczenie zawodowe 

26 letniej pracy nauczycielskiej w klasach I- III mogę stwierdzić, że ta forma aktywności uczniów procentuje 

również po ukończeniu przez nich szkoły podstawowej. Ci, którzy brali udział w przedstawieniach, 

prezentacjach, spektaklach w dorosłym życiu, stają się ludźmi aktywnymi, pomysłowymi, pewnymi siebie, 

chętnymi do pracy i zaangażowanymi są pełni dyscypliny i odpowiedzialności. Podczas swojej pracy 

nauczycielskiej przygotowałam z uczniami szereg przedstawień i spektakli. W ramach dobrych praktyk 

chciałabym podzielić się informacjami dotyczącymi 30 osobowej klasy, której wychowawstwo objęłam we 

wrześniu 2012 roku. Już na samym wstępie podjęłam decyzję o tym, iż tak liczną klasę muszę przede wszystkim 

zaktywizować i wskazać im fakt, iż każdy z nich nosi umiejętności, którymi można wykazać się podczas 

występów. 

 W klasie pierwszej uczniowie przygotowali i przedstawili program artystyczny z okazji ślubowania klasy 

pierwszej. 

 



  







 

 Ślubowanie przygotowałam z uczniami w stylu regionalnym. Barwne, kolorowe stroje góralskie, teksty wierszy  

 i piosenek mówiących o naszej ojczyźnie, regionie i wsi wprowadzały w nastrój patriotyzmu lokalnego. 

Uczniowie  



z wielkim przejęciem pokazali rodzicom, dziadkom, koleżankom i kolegom swoje talenty i swoje pierwsze kroki 

na scenie. Widać było ich tremę, ale i zadowolenie z otrzymanych oklasków widowni. W tym uroczystym dniu 

złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez pana Dyrektora na uczniów klasy pierwszej.  

Było to dla nich bardzo ważne wydarzenie.  

Natomiast na zakończeniu roku szkolnego i klasy pierwszej uczniowie przygotowali program artystyczny 

 

 ,,Wkrótce Wakacje 

    

Barwna, kolorowa dekoracja, wesoła wakacyjna piosenka i słowa mówiące o aktywnym spędzaniu czasu 

wolnego obudziły w uczniach uczucie radości i zadowolenia. Poprzez odpowiednio dobrane wiersze uczniowie 

mogli poznać różne zakątki naszego kraju i choćby na chwilę poczuć się tak jakby przenieśli się nad morze, 

nad jeziora, w góry. Oczywiście na występ licznie przybyli rodzice, oraz koleżanki i koledzy w młodszych klas  

i przedszkola. Oddana do użytku aula szkolna pozwoliła iż wszyscy zaproszeni mogli wygodnie oglądnąć 

przedstawienie. 

 W klasie drugiej uczniowie z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przygotowali i przedstawili 

 ,,Jasełka Bożonarodzeniowe”.  

Atmosferę świecących, kolorowych lampek, piękne stroje wprowadziły wszystkich  

w świąteczny nastrój radości. Słowa mówiące   o Narodzeniu Jezusa i pięknie wykonane kolędy mogli usłyszeć 

rodzice i dziadkowie, którzy przybyli na zaproszenie do auli szkolnej.  



 

Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 uczniowie przygotowali spektakl słowno- muzyczny ,,Ty jesteś 

miłością i pięknem”, którego tematyka związana była z przestrzeganiem wartości chrześcijańskich: dobra, 

miłości, szacunku, zrozumienia. Spektakl oparty był na wierszach rabczańskiej pisarki i artystki, która  

w swoich słowach mówi o pięknie i życiu w zgodzie z naturą i drugim człowiekiem. Rodzice, dziadkowie  

i wszyscy przybyli na spektakl, gdy słuchali tekstów byli naprawdę wzruszeni. Atmosfera miłości i piękna 

wyczuwana była w każdym momencie. A słowa uznania wypowiedziane przez księdza Andrzeja pozostaną  

 w umysłach dzieci i zebranych na widowni pewnie do końca życia.  

  



 

 

 

To również dla takich chwil warto być nauczycielem. Przed nami nowy rok szkolny, uczniowie rozpoczną trzecią 

klasę. Są już starsi, odpowiedzialni. Wiedzą już dokładnie co sprawia im radość i co przynosi satysfakcję. 

Tematyka poruszanych spektakli- przedstawień może być już znacznie trudniejsza, a na pewno powinna mieć 

przesłanie dające im drogowskazy na przyszłe lata. Myślę, że warto byłoby sięgnąć do baśni np. Brzydkie 

kaczątko.  
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