Sprawozdanie z działalności dodatkowych zajęd
( kół przedmiotowych, kół zainteresowao)
w roku szkolnym 2013/2014 – I semestr
Nazwa zajęd:

zajęcia artystyczno- ruchowe dla klas 1-3

Imię i nazwisko nauczyciela: Grażyna Szewczyk
Liczba uczniów: początkowo 10 osób od 6 listopada - 21 osób
Planowane zadania:

Stwarzanie warunków i możliwości do ekspresji osobowości w celu redukcji
psychologicznych napięć emocjonalnych
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i wykonawcy
Pobudzanie aktywności twórczej
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych
zdolności twórczych
Rozwijanie umiejętności stosowania środków artystycznego wyrazu
Poznawanie różnych technik plastyczno – technicznych
Rozwijanie umiejętności pełnego realizowania własnych pomysłów
Odkrywanie przyjemności tworzenia
Stwarzanie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego
Rozwijanie ekspresji werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej;
Popularyzacja kultury artystycznej wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu wokalnego
Rozwijanie wyobraźni ruchowo – przestrzennej
Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej
Poznanie tradycji i dziedzictwa regionu
Wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę
i akcję.
Ocena i analiza realizacji zadao:

Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Dzieci regularnie i aktywnie
uczestniczyły w zajęciach.

Na realizację zadań złożyły się:
Ćwiczenia relaksacyjne, rytmiczne, dykcyjne i emisyjne pod kontrolą nauczyciela
Nauka tańców, piosenek, wierszy
Wprowadzanie różnych technik plastycznych
Motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań
Organizowanie wystaw prac dzieci na gazetkach ściennych
Zabawy ze śpiewem
Gry i zabawy ruchowe
Zabawy dźwiękonaśladowcze

Udział w konkursach
Inscenizacje
Osiągnięcia:
Wykonanie prac plastyczno- technicznych: „Jesienne drzewa”, „Jesienne liście”, „Jesienne
ptaki”, „Mieszkam w żabim kraju”
Udział w konkursach i akcjach: (wykonanie kartek urodzinowych dla chorej Oliwki, udział
w gminnym konkursie plastycznym „Święta Rodzina” -I miejsce Oliwia Smoter i Patrycja

Hanzlik; wyróżnienia: Kacper Holewik, Maja Grim, Milena Ługowska; udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Łamańce językowe w ulubionym wierszu
Juliana Tuwima”; udział w konkursie na najciekawszą bajkę -konkurs wewnętrzny),
Zabawy muzyczne
Tańce – „Wiewiórki ”( do utworu ”Obladi, oblada”, The Beatles); „Taniec grzybków”
Wykorzystanie tablicy interaktywnej- korzystanie z programu „Mały artysta”, „Mały
projektant”
Ćwiczenia dykcyjne, emisyjne –przygotowywanie przedstawienia- „Jasełkowa łezkahumoreska)
Nauka kolęd i pastorałek do przedstawienia,
Wystawy prac dzieci na korytarzu i w klasie; zdjęcia z zajęć na stronie internetowej szkoły.

Uwagi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grażyna Szewczyk

