
PROGRAM NAUCZANIA 

DLA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

TANIEC TOWARZYSKI 

Opracował: Tomasz Januszewski 

 

Program będzie realizowany w klasach drugich gimnazjum w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 

co w przybliżeniu daje 60 godzin w ciągu roku szkolnego. 

 

Cele zajęć: 

CELE OGÓLNE PROGRAMU 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. 

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. 

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. 

Celem szczegółowe: 

- Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z tańcem towarzyski, takimi 

jak: rama, linia tańca, kierunki taneczne, trzymanie otwarte i zamknięte 

Zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się na parkiecie w parze w zależności od rodzaju 

tańca. 

Zapoznanie z rolą tańca w życiu człowieka w kontekście kulturowym 

Zapoznanie z zasadami savoir vivre`u tanecznego. 

Zapoznanie z podstawami tańca towarzyskiego w oparciu o światowy program tańca oraz z 

tańcami użytkowymi, takimi jak disco Fox, polka, blues czy tańce integracyjne. 

Zapoznanie z podstawami niektórych tańców według zasad turniejowych. 

Zapoznanie z rolą tańca w kształtowaniu sprawności fizycznej, sylwetki oraz wpływem tańca 

na eliminację zaburzeń postawy. 

Zapoznanie z historią poznanych tańców i ich rolą w kulturze człowieka. 

Zapoznanie z różnymi stylami tanecznymi rozwijającymi się na świecie. 

Zapoznanie z rolą tańca  w stosunkach międzyludzkich, w kształtowaniu kultury i relacji 

międzyosobowych. 

Umiejętność zastosowania poznanych tańców w życiu. 



METODY NAUCZANIA - PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

W ramach zajęć uczniowie będą stosowane różnorodne metody prowadzenia zajęć. Będzie to głównie 

praca pod kierunkiem, ale także praca indywidualna, zadania domowe w formie pisemnej (w ramach 

zapoznania się z historią tańca i rolą tańca w kulturze) czy też w formie elektronicznej (przygotowanie 

prezentacji lub pokazu wybranych tańców). Będą to także wywiady z członkami rodzin, których celem 

jest zapoznanie uczniów z tradycjami tanecznymi na Podkarpaciu. 

ZASADY OCENIANIA 

Celem oceniania jest określenie postępów ucznia w oparciu o jego możliwości, zaangażowanie oraz 

zdolności. W przypadku zajęć tanecznych ocenianie ma na celu zdopingowanie do wytężonej pracy w 

celu osiągnięcia jak najtrwalszych efektów. Jest także formą zachęty do stosowania poznanych 

tańców w życiu codziennym. 

Ocenie będą podlegały takie elementy jak: 

- Postawa taneczna. 

- Rytmiczność (z uwzględnieniem predyspozycji indywidualnych!) 

- Zaangażowanie w przebieg zajęć, 

- znajomość zasad, figur i umiejętne ich stosowanie, 

- kultura taneczna 

- Zadania domowe, 

- Aktywność 

 

Kryteria oceniania: 

Ocena celująca: 

Uczeń należy do koła tanecznego, uczęszcza na zajęcia taneczne do szkoły tańca i prezentuje bardzo 

wysoki poziom taneczny. 

Zna i potrafi zatańczyć wszystkie poznane tańce  oraz wykazuje się umiejętnością figur, które 

wykraczają poza program. 

Stosuje w praktyce poznane tańce i zasady. 

Jest aktywny na zajęciach 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń potrafi zatańczyć poznane tańce, robi to rytmicznie, stosuje zasady savoir vivre`u tanecznego, 

jest aktywny na lekcjach, zna podstawowe pojęcia z zakresu tańca, wywiązuje się z nałożonych na 

niego obowiązków bez zastrzeżeń. 



 

Ocena dobra: 

Uczeń potrafi zatańczyć większość poznanych tańców, ma drobne problemy z rytmicznością jednakże 

z pomocą potrafi zatańczyć poznane układy. Ma drobne braki związane z wiedzą dotyczącą tańca, 

zdarzają się rzadkie braki zadań. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń potrafi zatańczyć mniej skomplikowane układy, zdarzają mu się problemy z postawą, częściej 

zdarza się mu niewywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków, nie jest aktywny na zajęciach i 

wymaga dopilnowania go ze strony nauczyciela, zna figury, jednakże popełnia w nich błędy. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń potrafi zatańczyć najprostsze układy taneczne, dosyć często zdarzają mu się problemy z 

rytmicznością. Po udzieleniu pomocy tańczy rytmicznie, jednakże szybko gubi rytm. Ma problemy z 

postawą taneczną i stosowaniem zasad, słabo wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. Nie 

zawsze podporządkowuje się poleceniom nauczyciela, przeszkadza dosyć często na lekcji, czasami 

przestrzega zasad savoir Viru tanecznego. 

 

Treści kształcenia 

 

1. Rola tańca w życiu człowieka od najdawniejszych czasów po dziś z uwzględnieniem różnych 

kręgów kulturowych. ( 1 godz.) 

2. Zasady savoir Viru tańca towarzyskiego. (1 godz.) 

3. Tańce integracyjne: polka country (western), Belgijka, Guy Gordons, Tunel. (2 godz.) 

4. Blues. Krok podstawowy, promenada, obrót w parze 1/8. (1 godz.) 

5. Taniec użytkowy: Disco Fox. Krok podstawowy, obroty pod ręką w prawo i w lewo, wspólne 

obroty, figury z nawinięciem. (2 godz.) 

6. Cha cha- podstawowe zasady tańczenia Cha cha cha, obroty partnerki w prawo i w lewo, 

Stop&go, Zmiana rąk za plecami. (2 godz.) 

7. Walc angielski. (Krok podstawowy, praca nóg i stóp, prosta choreografia w oparciu o obrót w 

parze ¼) (1 godz.) 

8. Walc wiedeński „na dwa Pa”. (1 godz.) 

9. Fokstrot. Krok podstawowy, Obrót osiowy w lewo. (1 godz.) 

10. Quickstep w oparciu o figury z fokstrota. (1 godz.) 

11. Tango- krok podstawowy, druga część obrotu w prawo, promenada. (1 godz.) 

12. Powtórzenie poznanych tańców. (2 godz.) 



13. Jive. Krok podstawowy, obrót w prawo i w lewo partnerki, stop&go, zamiana rąk za plecami. 

(3 godz.) 

14. Samba. Ćwiczenia elementów podstaawowych Krok podstawowy, side samba walks, 

progresives side step, obrót w parze 1/8. (3 godz.). 

15. Rumba w oparciu o figury z Cha cha cha. (2 godz.) 

16. Powtórzenie poznanych choreografii. (3 godz.) 

17. Polka. (2 godz.) 

18. Salsa rueda. Krok podstawowy, zmiany partnerek. (5 godz.) 

19. Cha cha cha. Figury zawansowane. Technika taneczna- praca stóp, trzymanie w parze. Figury: 

New York, Hand to hand, Spot turn, Shoulder to shoulder, Three cha cha. (6 godz.) 

20. Jive zaawansowany. Technika taneczna, figury: Kick Ball change, American speen, Whip. (6 

godz.) 

21. Walc angielski. Obrót w prawo I w lewo w parze, krok zmienny od prawej I  od lewej. Praca 

stóp, unoszenia i opadanie. (4 godz.) 

22. Zasady sceniczne. (2 godz.) 

23. Przygotowanie pokazu. (8 godz.) 

 


