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„Jeśli chcesz ulżyć swojemu sercu, zatańcz!” 

      Grek Zorba 
 

 

 
 

 

 

Taniec jako forma przełamywania barier. 
 

 

 

 Taniec towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, począwszy od człowieka pierwotnego. 

Jest jedną z głównych form uzewnętrznienia stanu emocjonalnego i życia duchowego. 

Każde silniejsze wzruszenie ma tendencję do wyładowania się rytmicznym ruchem ciała. 

Dziecko podskakuje z radości z nogi na nogę, rozgniewany chłopiec tupie nogami, zapalony 

rozmówca uderza w dyspucie dłonią w stół, zawodząca nad zmarłym kobieta kołysze miarowo 

ciałem. Cywilizacja tłumi tego rodzaju zbyt jaskrawe obnażanie przeżyć wewnętrznych. 

Ale człowiek pierwotny ani nie umiał, ani nie potrzebował się krępować, w uniesieniu radosnym, 

miłosnym, w gniewie, przerażeniu, nienawiści, skakał, tupał, wygrażał wrogowi. 

Nasz przodek zauważył, że regularne powtarzanie ruchu przy pracy oszczędza mu wysiłku. 

Dzisiaj nazwiemy to automatyzacją, czyli ruchem wykonywanym najmniejszym nakładem sił. 

Z rytmów pracy, walki, erotycznego wabienia i praktyk magicznych zrodził się taniec. 

 

 

 

Zajęcia przewidziane są na 3 jednostki lekcyjne. 

Temat możliwy do przeprowadzenia w formie zdalnej. 
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Metody: 

• storytelling (aby zachęcić uczniów do odważnego wejścia na zupełnie nowe 

terytorium, najlepiej najpierw ich tam zabrać w wyobraźni); 

• metoda projektu – odwróconej klasy; 

• burza mózgów, dyskusja. 
 

Narzędzia: 

• urządzenia elektroniczne: smartfony, laptop, rzutnik; 

• Mentimeter; 

• YouTube, inne wybrane przez uczniów 

 

 

Cele główne: 

• rozumienie tańca jako formy przekazu treści kulturowych, formy komunikacji, 

przełamywania barier, wchodzenia w interakcje, budowania wspólnoty; 

• kształtowanie postawy otwartości, tolerancji, poszanowania innych kultur. 

 

Cele szczegółowe: 

• nauka podstawowych kroków i figur wybranych tańców ludowych; 

• rozwój koordynacji ruchowej, wyrabianie umiejętności łączenia ruchu                   

z muzyką; 

• poznanie historii oraz charakteru wybranych tańców. 

 

 

Formy pracy: 

• praca w grupach. 

 

 

Oczekiwane efekty: 

• uczniowie potrafią wyrażać swoje opinie na temat tańca; 

• zdobywają i wymieniają informacje dotyczące kultury innych krajów; 

• postrzegają taniec jako sposób na przełamywanie barier, nawiązywanie relacji, 

formę wyrażania siebie, spędzania czasu wolnego; 

• podnoszą poziom wiedzy, sprawności i kultury własnej. 

 

 

Przebieg lekcji 1: 

 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, zapoznanie 
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uczniów z tematem lekcji. 

 

2. Rozgrzewka: 

Zabawa ożywiająca – taniec „belgijka” lub inny znany grupie taniec, następnie 

ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające – 15 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWVD7WfpdgA 

 

 

3. Mentimeter – burza mózgów. 

Jakie emocje dostrzegasz na fotografii? 

 

https://www.zyciepabianic.pl/imageDb/Gallery/2018/rectangle/480/59968.jpg?07060

93554 

 

https://www.mentimeter.com/s/042fcfbfbcedda6746d3273ebce23a3f/42985f137ae4/e

dit 

 

4. Storytelling. „Taniec nie tylko zmienia życie, taniec zmienia człowieka.” 

Artykuł do wykorzystania: 

https://kurierwilenski.lt/2017/04/28/taniec-nie-tylko-zmienia-zycie-taniec-zmienia-

czlowieka/ 

 

 

5. Podział uczniów na trzy grupy. 

Z pocztówek wykonujemy puzzle, rozcinając je na kawałki.                                           

Kawałki rozdawane są uczestnikom. Osoby, których puzzle pasują do siebie tworzą 

grupę. 

 

Każda grupa losuje taniec, który będzie miała za zadanie opracować. 

 

• Zorba (Grecja) https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo 

• Polka (Czechy) https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w 

• Tarantella (Włochy) https://www.youtube.com/watch?v=E_n6_hq6uZ0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWVD7WfpdgA
https://www.zyciepabianic.pl/imageDb/Gallery/2018/rectangle/480/59968.jpg?0706093554
https://www.zyciepabianic.pl/imageDb/Gallery/2018/rectangle/480/59968.jpg?0706093554
https://www.mentimeter.com/s/042fcfbfbcedda6746d3273ebce23a3f/42985f137ae4/edit
https://www.mentimeter.com/s/042fcfbfbcedda6746d3273ebce23a3f/42985f137ae4/edit
https://kurierwilenski.lt/2017/04/28/taniec-nie-tylko-zmienia-zycie-taniec-zmienia-czlowieka/
https://kurierwilenski.lt/2017/04/28/taniec-nie-tylko-zmienia-zycie-taniec-zmienia-czlowieka/
https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w
https://www.youtube.com/watch?v=E_n6_hq6uZ0
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6. Zadanie domowe. 

Członkowie grup mają za zadanie wyszukać materiałów o wylosowanych tańcach. 

Zadaniem każdej grupy będzie przedstawienie: 

• historii wylosowanego tańca; 

• opisu stroju ludowego danego regionu; 

• prostego układu podstawowych kroków i figur wylosowanego tańca                     

(3 minuty). 

 

Przebieg lekcji 2: 

 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, 

przypomnienie tematu lekcji. 

 

2. Rozgrzewka: 

Zabawa ożywiająca – taniec „polka” lub inny znany całej grupie taniec, następnie 

ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające – 15 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM 

 

3. Praca w grupach. 

Wykorzystanie przygotowanych materiałów, ćwiczenia kroków i figur tanecznych    

w celu zaprezentowania układu choreograficznego na kolejnych zajęciach. 

 

4. Zadanie domowe. 

Kontynuacja pracy nad projektem. 

 

 

Przebieg lekcji 3: 

 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, 

przypomnienie tematu lekcji. 

 

2. Rozgrzewka indywidualna w grupach wg inwencji uczniów. 

 

3. Prezentacje grup. 

https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM
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Prezentacje ocenia Jury w składzie: po jednej osobie z każdej grupy, prowadzący 

zajęcia, zaproszeni goście. Skala ocen 1 – 10 . 

Zadaniem każdej grupy jest przedstawienie: 

• historii wylosowanego tańca; 

• opisu stroju ludowego danego regionu; 

• prostego układu podstawowych kroków i figur wylosowanego tańca (3 min.). 

 

Zespół, który uzyskał największą ilość punktów poprowadzi na kolejnej lekcji naukę 

przedstawianego tańca dla całej klasy. 

 

Oczywiście wszyscy są zwycięzcami w tej rywalizacji!!! 

 

Na kolejnych lekcjach warto nauczyć całą klasę wszystkich omawianych tańców, 

które w dalszej pracy mogą stanowić np. element rozgrzewki. 

 

Na podsumowanie projektu uczestnicy wymieniają towarzyszące im wrażenia. 

(Mentimeter) 

 

https://www.mentimeter.com/s/955fb729f3e770960a1b781d773b60c9/b6b858383b55

/edit 

 

 

 

 

 
 

https://www.mentimeter.com/s/955fb729f3e770960a1b781d773b60c9/b6b858383b55/edit
https://www.mentimeter.com/s/955fb729f3e770960a1b781d773b60c9/b6b858383b55/edit

