
„Koło Taneczne – drzwiami do wyrażania własnej osobowości
w sposób twórczy”

Aktywność ruchowa jest najbardziej powszechna formą ekspresji dziecka.
Stanowi jedną z form wypowiadania się i porozumiewania. Zajęcia taneczne
stwarzają uczniom możliwość swobodnej realizacji, odprężenia, motywują do
podejmowania nowych działań oraz rozwijają wyobraźnie i zainteresowania.

Przystępując do realizacji programu koła tanecznego wyznaczyłam sobie
pewne założenia:

•  zajęcia maja rozwijać zamiłowania ruchowe i przyczynia się do
wyrażania własnej osobowości w sposób twórczy;

•  dzieci powinny mieć możliwość wypowiadania się za pomocą ruchu,
tańca, wyobraźni ruchowej w rytmie i tempie muzyki;

•  uczniowie na zajęciach tanecznych poznają różne rodzaje tańców:
narodowe, towarzyskie, nowoczesne – oparte na aerobicu;

•  zajęcia należy realizować w taki sposób, by były one atrakcyjne dla
wszystkich uczestników koła.

Zajęcia taneczne mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości
uczniów i przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Realizacja treści powinna służyć w szczególności do:
•  umiejętności wykorzystania czasu wolnego, odprężenia od stresów dnia

codziennego;
•  rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności wykorzystania

nauczonych kroków tanecznych  w spotkaniach towarzyskich;
•  rozwijanie poczucia piękna, wrażliwości, zainteresowań i zamiłowań

ruchowych;
•  kształtowanie ładnej sylwetki ciała;
•  zadbać o psycho-motoryczną pewność siebie;
•  
•  wypracować estetykę i swobodę ruchu (poprawić aparycję, estetykę

ciała);
•  chcących w nie stresujący sposób spalić nadmiar tkanki tłuszczowej;

Przewidywane osiągnięcia.
1. Uczeń potrafi dostosować ruch do tempa i rytmu muzyki.
2. Zna i rozpoznaje kroki wszystkich pięciu tańców narodowych:

poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka, oberka.



3. Zna historię powstania aerobicu, jego przeobrażania form
ruchowych oraz jego zalety.

4. Zna zasób ćwiczeń rozciągających i rozgrzewających wszystkie
partie mięśniowe i technikę ich wykonania.

5. Potrafi samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę, zachowując jej
kolejność.

6. Zna rodzaje zajęć aerobicu, które są prowadzone w Fitness
Clubach.

7. Samodzielnie potrafi utworzyć układ taneczny z pomocą kroków
podstawowych i zaawansowanych.

8. Uczniowie potrafią odtworzyć układ opracowany przez prowadzącą
zajęcia.

Wykres przedstawia zainteresowania młodzieży oferowanymi przez koło rodzajami tańca.(%)

1.Tańce towarzyskie
2.Tańce narodowe
3.Tańce nowoczesne
4. Areobic




