
1 
 

 

Zespół Szkół Publicznych 

w Łęknicy 

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

„Taniec jest wart zachodu” 

 

 

 
 

 

Opracowała:  

mgr Julita Jamza- Szik 

 



2 
 

SPIS TREŚCI 

 
 

1. Wprowadzenie 

2. Opis innowacji  

3. Przewidywane formy i techniki pracy 

4. Cele ogólne 

5. Szczegółowe cele kształcenia 

6. Ewaluacja 

7. Ankieta ewaluacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. WPROWADZENIE 

 

 
 

1. Nazwa szkoły:      Gimnazjum w Łęknicy 

                          Ul. Wojska Polskiego 19 

                          68-208 Łęknica 

 

2. Imię/ nazwisko dyrektora: mgr Sławomira Marszałek 

 

3. Autor innowacji: mgr Julita Jamza- Szik 

 

4. Nazwa innowacji: Taniec jest wart zachodu 

 

5. Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna 

 

6. Typ szkoły: innowacja zostanie przeprowadzona w gimnazjum 

 

7. Zakres innowacji: innowacją zostanie objęta trzecia klasa gimnazjum 

 

8. Innowacja nie wymaga przyznania szkole dodatkowych środków. 

 

9. Okres trwania innowacji: 1 rok: 1.09.2017- 30.06.2018 
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Nasza cywilizacja i obowiązujący styl życia nie sprzyjają zdrowemu rozwojowi 

młodzieży. Niedostatek ruchu, telewizja, komputery, zanieczyszczenie środowiska itp. 

powodują, że ich rozwój może być nieprawidłowy.  

Mała aktywność ruchowa sprawia, że mięśnie są słabsze, a układy krążenia i 

oddechowy mniej wydolne. Organizm staje się przez to bardziej podatny na niekorzystne 

zmiany, m.in. wady postawy. 

W odpowiedzi na te zagrożenia postanowiłam wprowadzić w ramach zajęć 

artystycznych w III klasach gimnazjum zajęcia taneczne, które rozwiną wśród młodzieży 

elementarną świadomość ciała i zapoznają z różnymi rodzajami tańca. 

Taniec ma duże walory kształcące, estetyczne i wychowawcze. Taniec u ćwiczących 

rozwija takie cechy, jak: poczucie rytmu, koordynację ruchową, orientację przestrzenną, 

poczucie estetyki ruchów i zachowania się, cechy kulturalnego współżycia w grupie 

społecznej. Ponadto wyrabia u uczniów pewność siebie i odwagę, podnosi poczucie własnej 

wartości. Prowadzenie zajęć tanecznych daje dzieciom i młodzieży możliwość twórczego 

rozwoju. Jest bardzo cenny dla sprawności psychofizycznej organizmu dziecka. Ruchy 

taneczne powtarzane i wykonywane rytmicznie stają się ruchami intensywnymi, przez co 

poprawiają motoryczność i sprawność ruchową uczniów. Stała obecność melodii (podkładu 

muzycznego) niweluje skutki zmęczenia fizycznego. Dbając o estetykę i elegancję ruchów 

wymaga się od młodzieży „prostych” pleców, ściągnięcia łopatek i podniesienia głowy dzięki 

czemu pozytywnym zmianom ulega postawa ciała. Taniec wyzwala pozytywne uczucia, 

reguluje napięcie nerwowe, które coraz częściej niszczy psychikę. Zajęcia taneczne sprzyjają 

odprężeniu psychicznemu, zmniejszają napięcie i likwidują źródła frustracji. Dzieci 

wyzbywają się kompleksów, zahamowań, otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo 

często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej. 
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2. OPIS INNOWACJI 

 

 Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum i będzie 

realizowana podczas jednej godziny zajęć artystycznych raz w tygodniu w ciągu jednego roku 

szkolnego. Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie 

programowej (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; Tworzenie 

wypowiedzi; Analiza i interpretacja tekstów kultury). 

 Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom różne rodzaje tańca. W pierwszym 

półroczu poznają tańce w różnych stron świata, natomiast w drugim skupimy się na polskich 

tańcach narodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności rozwiną świadomość ciała. Podczas 

innowacji zostaną przeprowadzone Międzyszkolne Warsztaty Taneczne, na które zostaną 

zaproszeni gimnazjaliści z innych szkół. Innowacja zakończy się pokazem poloneza na koniec 

roku szkolnego. 

 

3. PRZEWIDYWANE FORMY I TECHNIKI PRACY 

 

Program realizowany jest następującymi metodami: 

- pokaz kroków i elementów tanecznych przez nauczyciela, 

- systematyczne ćwiczenia uczestników zajęć doskonalące i utrwalające podane tematy 

taneczne, ćwiczenia sprawnościowe, 

- warsztaty rytmiczne i improwizacyjne- metoda ekspresji ruchowej, 

- nauczanie ruchu częściami- metoda analityczna, 

- nauczanie ruchu w całości- metoda syntetyczna, 

Stosowane formy pracy: 

- zespołowa i indywidualna, 

- ścisła i zabawowa, 

Stosowane zasady nauczania: 

- zasada świadomości i aktywności uczniów, 

- zasada poglądowości – dokładny pokaz, objaśnienie, rozliczenie, 

- zasada systematyczności pracy ucznia i nauczyciela, 

- zasada stopniowania trudności – od ćwiczeń łatwych do trudnych, od prostych do 

złożonych, znanych do nieznanych, 



6 
 

- zasada trwałości – częste powtarzanie ćwiczeń tanecznych, 

- zasada dostępności i indywidualizacji – dostosowanie się do możliwości ucznia i zwracanie 

uwagi na uczniów słabszych i zdolniejszych ruchowo. 

 

4. CELE OGÓLNE 

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji- percepcja sztuki.  

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.  

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki 

 

 

5. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

- Poznawanie różnych kroków i figur tanecznych , 

- Uczenie się walki ze stresem, 

- Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się, 

- Rozbudzenie wrażliwości na muzykę, poczucia estetyki i piękna ruchu, 

- Wykorzystanie inwencji twórczej i artystycznej poprzez wspólną prace w zespole, 

- Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań tanecznych młodzieży, 

- Rozwijanie indywidualnych zdolności taneczno-ruchowych, 

- Stwarzanie warunków do twórczej ekspresji ruchu, 

- Poznawanie różnych elementów oraz stylów tanecznych, 

- Rozwijanie poczucia rytmu , 

- Kształtowanie świadomości ciała- koordynacji wzrokowo- ruchowej, 

- Kształtowanie: spostrzegawczości, koncentracji, pamięci ruchowej i rytmiczno muzycznej, 

orientacji przestrzennej, 

- Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy i estetycznego poruszania się, 

- Poprawa wydolności układu krążenia i oddychania, 

- Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkość, siła, gibkość, zwinność, wytrzymałość, 

- Rozciąganie i wzmacnianie mięśni oraz zwiększanie zakresu ruchu w stawach, 

- Współpraca w grupie, integracja w zespole, 
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- Rozwijanie takich cech charakteru jak; punktualność, systematyczność, wytrwałość, 

odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, wrażliwość, 

- Rozwijanie poczucia własnej tożsamości; odwaga, kreatywność, pewność siebie, 

- Nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania, 

- Umiejętność pokonywania przez uczniów tremy i nieśmiałości podczas pokazów, 

- Inspirowanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, a tym samym 

zdrowego stylu życia, 

 

6. EWALUACJA 

 

Zadaniem ewaluacji jest ulepszenie programu , dostosowanie go do warunków szkoły, grupy 

uczniów, dla których przeznaczony jest ten program. Proces ten ma ocenić to, czy zostały 

osiągnięte cele programu, zbierać dane i obserwować efekty. Narzędziami badawczymi będą 

ankiety przeznaczone dla uczniów. Wyniki badań będą wykorzystywane w celu modyfikacji 

proponowanego programu. 
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7. ANKIETA EWALUACYJNA 

 

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Dzięki niej wyrazicie swoją opinię na temat zajęć, w 

których brałyście/liście udział. 

Zaznacz właściwa odpowiedź lub wpisz w miejsce kropek swoje spostrzeżenia. 

 

1. Czy chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie? 

Tak 

Nie 

Obojętne 

2. Jak często chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach? 

............................................................................ 

............................................................................ 

3. Uważasz, że Twoje umiejętności taneczne 

Poprawiły się 

Pogorszyły się 

Są bez zmian 

4. Uważasz, że Twoje umiejętności współpracy w zespole 

Poprawiły się 

Pogorszyły się 

Są bez zmian 

5. Czy podobała Ci się atmosfera panująca na zajęciach? 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

6. Czy chętnie brałaś udział w zajęciach? 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

7. Twoim zdaniem zajęcia były: 

Nudne 

Urozmaicone 

Nic bym w nich nie zmieniła 
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Inne .................................................................. 

8. Czy uważasz, że zajęcia dały Ci możliwość wszechstronnego rozwoju? 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

9. Czy uważasz, że tego typu zajęcia są atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu? 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

Dziękuje za wypełnienie ankiety 


