
PROGRAM PÓŁKOLONII TANECZNYCH w Bytowie  

ZIMA 2017 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ON/OFF, ul. Zapolskiej 5/23, 43-100 Tychy 

2. RODZAJ: Warsztaty taneczne, teatralne i wokalne w formie półkolonii 

3. TERMIN: 16.01-21.01.2017 r. 

4. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW I KADRY: 

Uczestnikami warsztatów będą dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat zamieszkujące 

Bytów i okolice. 

Kadrę warsztatów stanowią instruktorzy posiadający odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji tanecznej, teatralnej i 

wokalnej. 

 

Kierownik wypoczynku i koordynatorka projektu:  Aleksandra Bednarz 

 

Wychowawcy:  Anna Sąsiadek 

      Marta Magalska 

 Instruktorzy:  Anna Sąsiadek 

   Aleksandra Bednarz  

   Marta Magalska        

 

5. LOKALIZACJA 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Opieka medyczna: Przychodnia Rejonowa w Bytowie 

Ul. Lęborska 11, 77-100 Bytów 
Tel. 59 822 85 00 

 

Wyżywienie: obiad (catering) Restauracja Kaszubianka 

Godziny zajęć: od poniedziałku do soboty g. 9-15:00 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Program zakłada różnego rodzaju zajęcia ruchowe, aktorskie i wokalne mające na celu 
rozwijanie uzdolnień, nabycie nowych umiejętności i wiedzy oraz aktywne spędzanie 
wolnego czasu.  Rozwijane będą talenty i sprawności indywidualne związane z własną 
aktywnością, predyspozycjami i zainteresowaniami. Kluczowym elementem jest możliwość 
udziału dzieci w wielu warsztatach i poznanie technik tanecznych, aktorskich i wokalnych. 
Realizacja programu warsztatów Półkolonii tanecznych w Bytowie ma służyć: 

 zaaktywizowaniu dzieci i młodzieży z Bytowa i okolic i zainspirowanie ich do działań w 

dziedzinie różnych form tańca 

 promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

 uwrażliwienie dzieci na sztukę 

 aktywnego spędzenia ferii zimowych 

 kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie 

 rozwijaniu indywidualnych talentów uczestników 

 

Zamierzenia wychowawcze: 

 integracja poprzez pracę w zespole 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności 

 pobudzanie poczucia swobody wyrażania myśli i uczuć poprzez działania kulturowe 

 wzbudzanie inwencji twórczej 

 

Warsztaty: 

 

 SPOTKANIE INTEGRACYJNE   

Spotkania integracyjne mające na celu poznanie się, omówienie przedsięwzięcia, jego 

celu i przebiegu. Ćwiczenia i zabawy integracyjne umożliwiające uczestnikom 

poznanie się. 

 

 BROADWAY JAZZ 

W największej mierze bazuje na tańcu jazzowym, korzysta również z tańca 

klasycznego, współczesnego, towarzyskiego, rewii, stepu. Broadway Jazz to jeden z 

najpopularniejszych stylów tanecznych, który możemy podziwiać na deskach wielu 

teatrów muzycznych. 

Daje możliwość dużej swobody, a przez to umożliwia wykształcenie własnego 

niepowtarzalnego stylu a jego najważniejszym elementem jest wyrażania szerokiej 

gamy emocji. 

 

 



 AKTORSKIE 

 

Zajęcia aktorskie to przede wszystkim zabawy i ćwiczenia rozwijające kreatywność, 

wyobraźnię ruchową i przestrzenną, poprawiające umiejętność współdziałania w 

grupie rówieśniczej. Na zajęciach uczestnicy będą także przygotowywali krótkie 

scenki i improwizacje na zadane tematy i w ten sposób rozwijali fantazję i potencjał 

twórczy. Zajęcia będą bezpośrednio nawiązywać do tematu tegorocznych półkolonii 

zimowych- musicalu.  

 

 WOKALNE 

 

W trakcie zajęć uczestnicy będą pracowali nad oddechem, emisją głosu, rytmiką i 

umuzykalnieniem. Będą rozwijać swoje kompetencje wokalne i zdobywać nowe 

doświadczenia. Uczestnicy poznają znane musicalowe utwory i przygotują ich własne 

aranżacje. 

 

 POKAZ  

Na zakończenie półkolonii odbędzie się pokaz efektów pracy, na który zaproszone 

zostaną rodziny i znajomi uczestników. Pokaz składał się będzie z wypracowanych w 

trakcie zajęć elementów (choreografia, sceny, utwory) połączonych w jedną spójną 

całość. 

 

Regulaminy obowiązujące uczestników i kadrę warsztatów: 

 Regulamin przeciwpożarowy 

 Regulamin sanitarny 

 Regulamin półkolonii 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM DNIA 

 
9:00-9:30   Rozpoczęcie, oglądanie zdjęć i filmów zwiazanych z tańcem, 

teatrem, musicalem 
9:30-11:15  Broadway Jazz 

11:15-13:00   Aktorskie 

13:00-13:30   Obiad 

13:30-15:00   Wokalne 

15:00-15:30   Zakończenie zajęć – odbiór dzieci przez rodziców 


