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Cele programu „Sztuka w moim regionie” są zgodne  z  założeniami podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 
Dotyczą: 

- rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

- kształtowania u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania 

ciekawości w poznaniu otaczającego świata; 

- rozpoznawania przez dziecko wybranych dziedzin sztuki : architektury, rzeźby, 

malarstwa, grafiki, sztuki ludowej; 

- określania  swojej  przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym                        

i lokalnym.  

Program uwzględnia różne dziedziny sztuki dotyczącej  historii i czasów 

współczesnych najbliższej okolicy takich jak: architektura, malarstwo, 

rękodzieło, obrzędy ludowe, teatr, fotografia, film, literatura.  Pozwala 

poszerzyd i pogłębid  wiedzę  o zabytkach, dziełach sztuki związanych z 

najbliższą okolicą, o zwyczajach i tradycji  naszego regionu oraz wziąd udział               

w tworzeniui prezentowaniu własnych wytworów.  

Zajęcia będą odbywały się  raz w tygodniu po jednej godzinie. W przypadku 

wycieczek i wyjśd ilośd wykorzystanych godzin będzie omawiana z rodzicami 

dzieci.  

Cele szczegółowe: 

- poznanie tradycji i obrzędów ludowych związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy 



- poznanie legend związanych z Tarnowem i  Krakowem i związanych z nimi 

miejsc – architektura, rzeźba 

- zdobywanie wiedzy na temat wytworów sztuki dawnej i współczesnej i ich 

twórcach 

- umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki 

- zapoznanie z wybranymi formami sztuki jak elementy architektury, malarstwa, 

rzeźby, sztuki ludowej, użytkowej, filmu, teatru. 

- rozwijanie zdolności plastycznych uczniów 

 

Plan zajęd  

DZIEDZINA SZTUKI ZADANIA FORMY 
WYKONANIA 

ARCHITEKTURA  1. Tajemnice starych ulic, sztuka 
budowania w dawnych czasach 
 

2. Szlakiem tarnowskich i 
krakowskich legend  
 

3. Opowieśd o dawnym Ratuszu 
 

 
 

4. W starym Tarnowie 
 

5. Na zamku SpicymiraLeliwity 

Wycieczki, 
opowiadania 
nauczyciela, prace 
plastyczne 
 
 
Warsztay w 
Muzeum 
Okręgowym 
 
Wykonanie 
makiety 
Praca malarska 

MALARSTWO 6. Stanisław Westwalewicz – 
tarnowski artysta  malarz 

 
7. Wystawa sztuki współczesnej 

 
 

8. Spotkanie z artystą plastykiem  
 
 

9. Odwiedziny w Zespole Szkół 

Zwiedzanie 
wystawy w domu 
artysty 
Wyjście na 
wystawę 
Warsztaty 
plastyczne 
 
Zwiedzanie 
wystawy i 



Plastycznych 
 
 
 

10. Nasza galeria   
 
 
 
 
 

11. O dawnych wizerunkach w 
malarstwie 

 
 
 

 

pracowni 
malarskiej 
Organizacja 
wystaw prac 
dziecięcych, udział 
w konkursach 
plastycznych 
 
Warsztaty w 
Muzeum 
Okręgowym w 
Tarnowie 
 

TEATR , FILM, 
FOTOGRAFIA, 
LITERATURA 

12.  Bajkowe puzzle,  czyli jak 
powstaje teatr dla dzieci  

 
13. W teatrze Groteska, 

 
14.  Zwiedzamy nasz teatr 

 
 
 

15. Tarnowska Nagroda Filmowa 
 
 

16.  Kadr z ulubionej bajki 
 
 
 
 

17. Kilka słów o Janie Szczepaniku 
– tarnowianinie, wynalazcy 
barwnej fotografii  

 
18. Gdzie to jest? Tarnów na starej 

fotografii 
 

Odwiedziny w 
tarnowskim 
teatrze, 
zwiedzanie, 
oglądanie 
spektaklu  
Uczestniczenie w 
konkursie 
dziecięcych 
filmów 
 
Praca plastyczna 
 
 
 
 
 
Zajęcia z 
wykorzystaniem 
środków 
multimedialnych 
 
 
Sesja 



19. Fotografia jako dziedzina sztuki 
współczesnej 
 

20. Potrafimy wykonad scenografię 
do ulubionej bajki  
 

21. Otwieramy nasz teatrzyk 
 

22.  Bajki W. Ulmana,                                
J.  Grabowskiego –regionalnych 
autorów bajek dla dzieci 
 

23.  W bibliotece  

fotograficzna w 
plenerze 
Praca uczniów 
 
 
Przygotowanie 
przedstawienia 
 
Wspólne czytanie 
bajek 
 
Odwiedziny w 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej, 
warsztaty 
literackie 

REGIONALNA 
SZTUKA LUDOWA 

24.  Tradycje i obrzędy ludowe 
związane ze świętami Bożego 
Narodzenia  i Wielkanocy  

 
 
 

25. Zalipiaoskie wzory 
 
 
 
 

26.  Swojski chleb 
 
 
 
 

27.  Gliniane cudeoka 

Zwiedzanie i 
warsztaty twórcze 
w Muzeum 
Etnograficznym w 
Tarnowie  
 
Wycieczka do 
Zalipia lub 
warsztatywystawa 
 
Wycieczka do 
gospodarstwa 
rolnego, nauka 
wypieku chleba  
 
Warsztaty z 
udziałem artystki - 
rzeźbiarki 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 
 
W tym roku szkolnym zakooczony został projekt edukacyjny realizowany w klasie III c  
pt. „Sztuka w moim regionie”. Jego realizacja obejmowała wiele różnorodnych 
przedsięwzięd. 
 
Program uwzględniał różne dziedziny sztuki dotyczącej historii i czasów współczesnych 
najbliższej okolicy, takich jak: architektura, malarstwo, rękodzieło, obrzędy ludowe, teatr 
i literatura.  Pozwalał  poszerzyd i pogłębid  wiedzę o zabytkach, dziełach sztuki związanych 
z najbliższą okolicą, o zwyczajach i tradycji naszego regionu oraz wziąd udział w tworzeniu 
i prezentowaniu własnych wytworów. Dzieci usłyszały legendy o Tarnowie oraz historię 
powstania miasta. Wędrowały starymi uliczkami, odkrywając ich tajemnice. Projektowały 
zamek na Górze św. Marcina. Brały udział w  cyklu lekcji organizowanych przez Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie, podczas których miały okazję zapoznad się ze zbiorami muzeum oraz 
usłyszed opowieśd o dawnym ratuszu. Zwiedziły Katedrę, a w niej pomniki nagrobne rodu 
Tarnowskich. Na zajęciach komputerowych przeglądały zdjęcia starego Tarnowa 
i porównywały wygląd uliczek i domów w dawnych i obecnych czasach.  
 
W Muzeum Etnograficznym uczniowie mieli okazję zapoznad się z tradycyjnymi obrzędami 
ludowymi związanymi ze świętami Bożego Narodzenia  i Wielkanocy. Wykonywały palemki 
wielkanocne oraz ludowe zabawki na choinkę z opłatków, bibuły i słomy. Malowały też wzory 
zalipiaoskie. W gospodarstwie ekologicznym u pani Danuty Kostrzyoskiej w Jastrzębi 
próbowały swych sił  w tradycyjnym wypieku chleba.  
 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych współczesnej sztuce teatralnej oraz 
w warsztatach literackich. Te ostatnie odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i były 
poświęcone dziecięcej literaturze. W teatrze Groteska w Krakowie dzieci obejrzały sztukę pt. 
„Kot w butach”.  W Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego miały okazję zajrzed za kulisy 
oraz zobaczyd z bliska dekorację sceny do spektaklu „Tajemniczy ogród”. Brały też udział 
w warsztatach, podczas których zapoznały się z pracą aktorów i innych ludzi 
odpowiadających za powstanie spektaklu. Obejrzały kilka przedstawieo, takich jak: „Lato 
Muminków”, „Tajemniczy ogród” czy „Księga lasu”.  
 
Dużym wydarzeniem były spotkania dzieci z ludźmi sztuki, np. aktorem tarnowskiej sceny 
panem Jerzym Palem w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Aktor czytał dzieciom 
fragmenty książki Tove Jansson pt. „Lato Muminków”, a potem opowiadał o swojej pracy 
podczas kręcenia filmu i realizacji sztuki teatralnej. Nieobce są trzecioklasistom bajki 
napisane przez regionalnych autorów: Jana Grabowskiego i Wojciecha Ulmana. W trakcie 
autorskiego spotkania pisarz, poeta i fotograf, pan Wojciech Ulman, zaprezentował uczniom 
swoje utwory, poświęcone przede wszystkim tematyce przyrodniczej. Prezentację ubarwiły 
jego wspaniałe fotografie.  
 



Realizację projektu zakooczyło niezwykłe spotkanie z artystą plastykiem panem Andrzejem 
Westwalewiczem. Autor wielu grafik i rysunków opowiedział dzieciom o życiu i twórczości 
swojego ojca, Stanisława Westwalewicza, prezentując jego obrazy, pejzaże i martwą naturę, 
malowane farbami olejnymi, akwarelami oraz pastelami. Artysta, pokazując z kolei swoje 
prace, przybliżył uczniom, na czym polegają techniki graficzne oraz rysunek piórkiem. Mistrz 
podarował klasie grafikę swojego autorstwa i na koniec rozdawał dzieciom autografy. 
 
Uczniowie z klasy III c to także mali artyści i twórcy.  Mają na swoim koncie napisaną 
i wydaną książeczkę „Dwadzieścia dwie bajki na dobranoc”, obrazy malowane na płótnie 
oraz inne prace przestrzenne i plastyczne wykonywane różnymi technikami. Były one 
wystawiane w „Naszej Galerii” na trzecim piętrze. Ostanie prace – plakaty do „Lata 
Muminków” ozdabiają hall Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Dzieci pokazały też swoje 
umiejętności i zdolności aktorskie w klasowych teatrzykach samorodnych, podczas 
autorskiego spotkania prezentującego klasową książeczkę, w jasełkach i w szkolnym 
przedsięwzięciu „Miasteczko Bajeczek”. 

 


