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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TAŃCA  

w klasach 4-6 SSP nr 2 w Białymstoku 

 
 

Nauczanie tańca w SSP nr 2 w Białymstoku odbywa się według: 

-  "Programu autorskiego nauczania tańca w klasach 4-6 szkoły podstawowej", autorstwa  

     Agnieszki Cymbor  

 

Zasady oceniania 

 

1. Ocenianie przebiega w ciągu całego roku. 

2. Ocenianie jest planowane, systematyczne i jawne. 

3. Uwzględniana jest opinia uczniów. 

4. Podstawą oceny jest systematyczna obserwacja pracy uczniów. 

5. Dwa razy w ciągu roku wystawiana jest ocena semestralna. 

6. Ocenianie bieżące, semestralne i końcowe przebiega w następującej skali: 

         Celujący………………6 

         Bardzo dobry…………5 

         Dobry………………...4 

         Dostateczny………….3 

         Dopuszczający……….2 

         Niedostateczny……….1 

 

7. Oceny cząstkowe na lekcjach uczeń otrzymuje w ciągu semestru za: 

         - aktywność na lekcji: zaangażowanie w poznawanie nowych wiadomości 

            i umiejętności, 

         - właściwą postawę taneczną ciała, 

         - opanowanie prostych figur i układów tanecznych 

         - ogólne wiadomości o historii tańców. 

 

Metody sprawdzania i oceniania 

 

1. Obserwacja ucznia, jego umiejętności, pracy w parze. 

2.   Kontrola umiejętności praktycznych, np. opanowanie figur tanecznych. 

 

Narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć 

 

1. Prezentacja opanowanych umiejętności przez ucznia w trakcie zajęć. 

 

Osiągnięcia i postępy ucznia dokumentowane są w e-dzienniku. Uczeń informowany jest o 

ocenach na bieżąco. 

 

Zasady i sposoby wystawiania ocen 

 

1. Oceniam uczniów w skali od 1 do 6. 

2. Oceny są jawne, obiektywne, systematyczne i umotywowane. 

3. Oceny semestralne oparte są na ocenach cząstkowych. 
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     Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności (w skali 1 – 6) w zakresie treści 

nauczania wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. W 

procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań tzn. ocenę wyższą może 

uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi. 

 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres 

wymagań ponadpodstawowych lub  uczeń uczestniczy w zajęciach tanecznych poza szkolnych.  

 

• Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres 

wymagań ponadpodstawowych.  

 

• Stopień dobry otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań 

rozszerzających, przekraczają zakres wymagań podstawowych i pozwalają na samodzielne 

wykonywanie (rozwiązywanie) typowych zadań praktycznych. 

 

• Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres 

wymagań podstawowych. 

 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści 

najłatwiejsze, praktyczne – życiowe, nie wymagające modyfikacji, niezbędne do opanowania 

podstawowych umiejętności. Czyli wymagania na tę ocenę nie spełniają w całości wymagań 

poziomu podstawowego, jednak uczeń rokuje nadzieję na uzupełnienie ich. Wymagania na ocenę 

dopuszczającą określane są jako konieczne. 

 

• Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i 

zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 

 

  Wymagania edukacyjne ulegają obniżeniu w stosunku do uczniów z odpowiednią pisemną opinią 

lub orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni  specjalistycznej i na 

podstawie opracowanego w tej sytuacji „ Karty indywidualnych potrzeb”. 

 

  Program  tańca towarzyskiego, (w wymiarze 1h /tygodniowo), dla grupy mieszanej, 

opracowany został dla II etapu kształcenia. Realizacja tego programu zależna jest od potrzeb i 

zainteresowań uczniów, przy niewielkich wymaganiach bazowych placówki (zajęcia mogą 

odbywać się nawet na niewielkiej sali). Zaznaczyć należy, że podana w programie propozycja 

zajęć nie wyczerpuje wszystkich  form aktywności ruchowej przewidzianych dla II etapu 

kształcenia.           

                  Cel główny kształcenia i wychowania 

Głównym celem i zadaniem ćwiczeń gimnastyczno-tanecznych jest rozwijanie 

wrażliwości na piękno i estetykę ruchu, umuzykalnienie i utanecznienie ćwiczących oraz 

podniesienie sprawności fizycznej.  

Piękno i estetykę ruchu kształtujemy przez odpowiednie postawy oraz ćwiczenia chodu, 

biegu i kroku tanecznego. Muzyka nie tylko powinna ułatwić wykonanie ćwiczeń lecz w swoisty 
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sposób udostępnić przeżywanie ruchem wrażeń muzycznych. Ciało ćwiczących winno stać się 

instrumentem tak subtelnym, aby mogło wszystkie emocje wywołane rytmem i melodią 

przekształcić w ruchy.  

Do celów głównych w nauczaniu tańca możemy zaliczyć: 

 

1. Stwarzanie warunków do poszukiwania uzdolnień i zainteresowań. 

2. Włączanie do aktywności fizycznej : indywidualnej i zespołowej, w parze. 

3. Poznanie własnego ciała, jego możliwości rytmiczno-ruchowych. 

4. Włączanie do spontanicznych, pozytywnych zachowań, satysfakcji z osiągnięć w 

staraniach o sprawność ruchową, doznań estetycznych. 

5. Usprawnianie organizmu i nauczanie umiejętności ruchowych przydatnych w 

doskonaleniu ciała. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, życzliwego stosunku do własnego ciała - 

kompetencji aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało.  

 

                        Cele ogólne nauczania tańca 

- Nabycie przez uczniów umiejętności tanecznych, połączonych z zasadami savoir -vivre'u 

- Wszechstronne opanowanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych 

stylów tańca. 

- Kształtowanie osobowości uczniów i ich wrażliwości na piękno, zdolności odczuwania i 

rozumienia wartości estetycznych wypływających z nauki tańca. 

- Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań artystyczno - sportowych przez ukazanie związku 

między tańcem a sportem. 

- Rozwijanie uzdolnień tanecznych uczniów oraz rozbudzanie ich zamiłowania do tańca. 

- Rozbudzanie motywacji do aktywnej, twórczej pracy na lekcji. 

- Przekazywanie uczniom podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu ciała jako narzędzia 

usprawniającego organizm. 

- Doraźne wspomaganie fizycznego rozwoju - reaktywności organizmu na bodźce, cech 

charakteryzujących możliwości ucznia w zakresie podejmowanych wysiłków i władania ciałem.  

- Wyrabianie poczucia kultury osobistej, szacunku do innych. 

                   Tematyczny rozkład zajęć dla klasy IV 
1.  Co to jest taniec? 

2.  Jak się ruszamy – poznajemy zasady ruchu. 

3.  Pojęcie rytmu jako miarowego przebiegu ruchu. Zabawy rytmiczno-taneczne . 
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4. Wyrażanie ruchem nastroju 

5. Elementy tańców regionalnych, narodowych, innych narodów, współczesnych.  

6. Polka- nauka podskoków w rytm polki, cwału, ustawienia tanecznego w parze, opanowanie 

obrotów pod ręką, polki w obrocie. 

7. Tańce latynoamerykańskie cha-ch-cha historia tańca, charakterystyczny rytm. figury 

taneczne: basic movement, time step, new york, spot turn, 

8. Jive - charakterystyczny rytm, charakter tańca, charakterystyczne akcje. 

9. Samba - charakterystyczny rytm, charakter tańca, charakterystyczne akcje. 

10. Tańce standardowe-Walc angielski - rytm, charakter tańca, krok podstawowy, trzymanie 

taneczne. 

Tabela nr 1: Plan pracy w zakresie nauki tańca w klasie IV. 

Szczegółowe cele 

organizacyjne 

Podstawowe 

osiągnięcia uczniów 

Ponadpodstawow

e osiągnięcia uczniów 

I

lość 

przeznaczo

nych 

godzin w 

ciągu roku 
szkolnego 

RUCH jako 

tworzywo tańca: chód, 

marsz, bieg do podanego 

rytmu. Różne formy tańca 

zespołowego.  

Uczeń: 

 

-odróżnia tempo wolne od 

szybkiego, uwzględnia to 

ruchem, 

- ćwiczy w rytm muzyki,  

- potrafi ruchem przedstawić 

opowieść i improwizację 

ruchową 

                                       

Uczeń: 

-rozróżnia i akcentuje takty  

-ćwiczy płynnie w rytm 

muzyki 

- odtwarza ruchem rytm, 

muzykę i dynamikę utworu 

-podaje własne pomysły na 

odtwarzanie ruchem w/w 

elementów 

 

 

 

 

 

 

 

2 h 

POLKA – rytm 

w metrem 2/4 i jego 
interpretacja ruchowa, nauka 

podskoków w rytm polki, 

cwału, ustawienia 

tanecznego w parze, 

opanowanie obrotów pod 

ręką, polki w obrocie. 

- opanuje i wykona 

zgodnie z muzycznym rytmem: 
podskoki w miejscu, w obrocie, 

cwał do boku. 

Zatańczy w parze 

układ taneczny oparty na 
w/w figurach ze 

szczególnym 

uwzględnieniem polki w 

obrocie. 

 

 
 

 

4h 

Tańce 

latynoamerykańskie CHA-

CHA-CHA; historia tańca, 
charakterystyczny rytm 

Figury taneczne: Basic 

Movment, Time Step, New 

York, Spot Turn 

-zatańczy  zgodnie z 

muzyką krok podstawowy- Basic 

Moment, Spot Turn, New York 
-odtworzy ruchem 

rytm cha-cha-cha w metrum 4/4 

-podejmie próbę 

zatańczenia w/w elementów w 

parze tanecznej  

-zatańczy zgodnie 

z rytmem zaproponowany 

układ taneczny, 
-potrafi wyróżnić 

różne rytmy w cha-cha-cha. 

 

 

 
 

5h 

Tańce 

latynoamerykańskie 

Jive - 

charakterystyczne akcje oraz 

rytm. Figury taneczne: 

Flicks into Break 

-zatańczy zgodnie z 

muzyką podstawowy krok 

Zatańczy z 

muzyką zaproponowany 

układ taneczny w parze. 

 

 

 

 

5h 
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Tańce latynoamerykańskie 

SAMBA 

-historia tańca, charakterystyczne akcje tj. bounce, 

charakterystyczne rytmy: SS, SaS 

Figury taneczne : 

Progressive BM, Natural BM, Whisk, Samba 

Walk, Stationary Samba 

zatańczy zgodnie z 
muzyką podstawowy rytm 

samby, uwzględniający 

akcję bounce, 

-zatańczy w parze 

:Progressive Basic 

Movement, Nat. Basic, 

 

zatańczy w parze: 
 Whisk to left, to right, 

Samba Walk, 

Stationary Samba, 

uwzgledniając 

poznaną akcję bounce. 

  
 

 

 

 

 

5h 

Tańce standardowe 

WALC ANGIELSKI 

metrum 3/4, akcent muzyczny na 1 uderzenie 

muzyczne, krok podstawowy, akcja unoszenia i 

opadania. 
Figury taneczne : 

Natural Turn, Close Change, 

Uczeń: 

-odróżni rytm walca od 

rytmu i metrum innego 

tańca 

standardowego, 
-zatańczy zgodnie z 

muzyką Natural Turn 

eksponując akcję walcową. 

-poda układ ćwiczeń do 

muzyki walca 

angielskiego, 

-bierze udział w klasowym 

konkursie tanecznym. 

Uczeń: 

-wyeksponuje ruchem 

pierwsze uderzenie 

muzyczne, 

-zatańczy w parze 
podany układ 

choreograficzny, 

-jest organizatorem 

klasowego konkursu 

tanecznego, 
 

 

 

 

 

 
5h 

 

 

Tematyczny rozkład zajęć dla klasy V 
 

1. Interpretacja ruchowa treści i emocji zawartych w piosenkach i utworach instrumentalnych; 

dowolne odtwarzanie ruchem danego rytmu. 

2. Poznajemy dynamiki. wyrażenie ruchem pojęć przeciwstawnych: szybki – powolny, ciężki – lekki, 

silny – słaby,  twardy – miękki, skoczny – ociężały. 

3. Mambo - rytm, krok podstawowy, układ taneczny. 

4. Samba - charakterystyczny rytm w metrum 2/4, doskonalenie akcji bounce oraz 

opanowanie dodatkowych figur tj. :side samba, botafogos, criss cross. figury bez akcji 

baunce qqs, sqq - corta jacka. 

5. Jive - zapoznanie z charakterystycznym rytmem jive, wyjaśnienie związków i zależności z 

R&R opanowanie akcji chasse,  podstawowych figur w Jive. 

6. Walc angielski - doskonalenie akcji walcowej : unoszenia i opadania, obroty zamknięte, 

trzymanie taneczne. 

7. Walc wiedeński - przykłady muzyczne walców wiedeńskich, wyrażanie ruchem ich 

dynamiki, tempa. 

8. Quickstep - ćwiczenia oparte na quarter turn do muzyki fokstrota. 

9. Polonez -historia tańca, pochodzenie niektórych figur, przykłady muzyczne polskich 

kompozytorów. 
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10. Rumba square - historia tańca, opanowanie podstawowych figur, ułożenie ich w układ 

choreograficzny. 

11. cha cha cha -doskonalenie poznanych wcześniej elementów w klasie I urozmaicenie 

choreografii o następujące figury: obrót pod ręką, hand to hand z cha cha cha lock. 
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Tabela nr 2. Plan pracy w zakresie nauki tańca w klasie V. 

 
Szczegółowe cele 

organizacyjne 

Podstawowe osiągnięcia 

uczniów 

Ponadpodstawowe 

osiągnięcia uczniów 

Ilość 

przeznaczonych 

godzin w ciągu 

roku szkolnego 

MAMBO- charakterystyka 

rytmu;  

Nauka kroku podstawowego 

do przodu i do tyłu, obroty w 
lewą stronę  

 Uczeń samodzielnie 

potrafi zatańczyć poane 

kroki                                                                         

Zatańczy w parze układ 

taneczny oparty na w/w 

figurach 

 

 

3h 

SAMBA  

doskonalenie poznanych 

wcześniej elementów, 

urozmaicenie choreografii o 

następujące figury: 

Side Samba Walks, Botafogo, 

Criss Cross, Corta Jacka 

- zatańczy whisk do 

lewej i prawej strony , 

Samba Walks, Side 

samba, Stationary samba 

- wykona Botafogo, Voltas 

Criss Cross, Corta Jacka. 

 

 

 

 

4h 

 

 

JIVE : 

rytm, krok podstawowy, 

podstawowe akcje tj. chasse ,  

metrum 4/4, krok 

podstawowy uwzględniający  

basic, Follaway Throwaway, 

Link. 

-zatańczy 

charakterystyczny krok 

w jive : chasse do 

podanego rytmu,  

zatańczy Basic in Plece. 

 

 

-zatańczy zgodnie z 

rytmem Followay Rock, 

Follaway Throwaway, 

Link 

 

 

 

 

4h 

. WALC 

angielski 

doskonalenie akcji walcowej 
: unoszenia, opadania, obroty 

zamknięte, trzymanie 

taneczne, układ taneczny 

oparty na : Natural Turn, 

Reverse Turn, Whisk, Chasse 

- zatańczy w parze układ 

taneczny składający się z 

: 
Natural Turn, (1-6), 

Close Change, Reverse 

Turn, Close Change. 

- zastosuje w układzie 

tanecznym Whisk i Chasse. 

 

 

 
 

4h 

WALC 

wiedeński 

przykłady muzyczne walca 

wiedeńskiego, wyrażanie 

ruchem podanego tempa i 

dynamiki utworu, 

uwzględnienie w tańcu frazy 
muzycznej, dołączenie do 

poznanych elementów 

Forwad Change Step 

- opanuje Natural Turn 

po większym kole 

uwzględniając frazę 

muzyczną. 

- zastosuje w w/w układzie 

Forward Change Step. 

 

 

 

 

 

3h 

QUICKSTEP 

ćwiczenia quarter turn do 

muzyki Fokstrota, 

wyeksponowanie tempa w 

quickstepie i porównanie go z 

tempem fokstrota poprzez 

ruch taneczny 

 

- zatańczy zgodnie z 

muzyką Quarter Turns 

do PS i do LS. 

- dołączy do swojej 

choreografii Progressive 

Chasse. 

 

 

 

 

3h 
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POLONEZ  

historia tańca 

pochodzenie niektórych 

figur, przykłady 

polonezów w muzyce 

polskiej,  nowe figury tj.: 

po kole, młynek, 

przeprowadzanie 

partnerki, kółeczko, 

okrążana. 

Uczeń: 

- zatańczy w parze krok 

podstawowy , zachowując 

układ nóg zewnętrzna i 

wewnętrzna , 

-zatańczy ukłony, figury: 

"kółeczko", okrążaną 

zgodnie z muzyką , w parze 

tanecznej. 

Uczeń: 

- zatańczy układ taneczny 

oparty na figurach 

zaproponowanych przez 

nauczyciela,  

- wykona wszystkie 

elementy zgodnie z muzyką 

taneczną,  

- zaproponuje własne 

rozwiązania ułożenia 
choreografii, zgodnej z 

kadencją frazy muzycznej.  

 

 

 

 

 

3 h 

RUMBA SQUARE 

charakterystyczny rytm w 

metrum 4/4, akcent 

przypadający na 1,2 

uderzenie, charakter 

tańca, historia tańca, 

opanowanie 

podstawowych figur, 

ułożenie ich w układ 

choreograficzny 

- odzwierciedli ruchem 

rytm rumby z akcentem na 

1,2 uderzenie. 

-zatańczy krok 

podstawowy, obrót pod 

ręką, Hand to Hand, Spot 

turn. 

-zatańczy zaproponowany 

układ w parze. 

 

 

 

 

4h 

CHA CHA CHA 
doskonalenie poznanych 

wcześniej elementów w  

klasie IV 

urozmaicenie choreografii 

o następujące figury: 

obrót pod ręką, Hand to 

Hand  

z cha cha cha Lock 

 

- zatańczy close basic, obrót 
pod ręką partnera, New 

York, Spot Turn, 

 Hand to Hand 

- zatańczy w/w układ 
taneczny i zastosuje Hand 

to Hand z cha cha cha 

Lock. 

 
 

 

 

4 h 

 

 

Tematyczny rozkład zajęć dla klasy VI  

1. Samba  - doskonalenie umiejętności  tanecznych związanych z sambą. uwzględnienie w 

choreografii nowych figur tj.:traveling botafogos, change of feet method, contra botafogos, 

roling of the arms, reverse turn.  

2. Cha cha cha - doskonalenie umiejętności  tanecznych związanych z cha cha. uwzględnienie w 

choreografii nowych figur tj.:fan, opening aut, natural top. 

3. Rumba - charakterystyczny rytm w metrum 4/4, akcent przypadający na 4 uderzenie, charakter 

tańca, historia tańca, opanowanie podstawowych figur, ułożenie ich w układ choreograficzny. 

4. Jive - doskonalenie poznanych  w klasie ii kroków i charakterystycznych akcji: chasse, rock. 

opanowanie nowych figur tanecznych uwzględniających różne rozwiązania rytmiczne. 

5. Walc angielski - opanowanie techniki tanecznej wa, zwrócenie uwagi na ustawienie cbmp w 

pozycji promenady,  odmienności akcji w hesitiation, akcji ciała w natural spin turn, 

przygotowanie walca do turnieju tańca jako obowiązkowego wśród tańców standardowych. 
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6. Tango - opanowanie techniki tanecznej tango, uwzględniając nowe figury taneczne, 

przygotowanie tango  do turnieju tańca jako obowiązkowego wśród tańców standardowych. 

7. Walc wiedeński - charakter i lekkość wv, nauka reverse turn, ruch i fraza muzyczna, 

przygotowanie walca do turnieju tańca jako obowiązkowego wśród tańców standardowych. 

8. Quickstep - doskonalenie quarter turns, opanowanie nowych figur tanecznych 

uwzględniających inne rozwiązania rytmiczne, przygotowanie quickstepa do turnieju tańca 

jako obowiązkowego wśród tańców standardowych. 

9. Polonez - układ choreograficzny oparty na figurach tj.: wachlarz zmiana miejsc z ukłonami i 

innych, które zostaną zaprezentowane na zakończenie roku szkolnego. 

 

Tabela nr 3; Plan pracy w zakresie nauki tańca w klasie VI. 

Szczegółowe cele 

organizacyjne 

Podstawowe osiągnięcia 

uczniów 

Ponadpodstawowe 

osiągnięcia uczniów 

Ilość 

przeznaczonych 

godzin w ciągu 

roku szkolnego 

SAMBA 

Samba  - doskonalenie 

umiejętności  tanecznych 
związanych z sambą. 

Uwzględnienie w 

choreografii nowych figur 

tj.:Traveling Botafogos, 

Change of Feet method, 

Contra Botafogos, Roling 

of the Arms, Reverse 

Turn. 

Przygotowanie samby do 

Turnieju Tańca jako 

obowiązkowego wśród 
tańców LA. 

- zatanczy Traveling 

Botafogos, Change of Feet 

method. 

- zatańczy Contra 

Botafogos, 

- uwzględni w swojej 
choreografii Roling of the 

Arms, Reverse Turn. 

 

 

 

 
 

3 h 

CHA CHA CHA 

doskonalenie umiejętności  

tanecznych związanych z 

sambą. Uwzględnienie w 

choreografii nowych figur 

tj.:Fan, Opening Aut, 

Natural Top, 

przygotowanie cha cha 

cha  do Turnieju Tańca 

jako obowiązkowego 

wśród tańców 

latynoamerykańskich. 

- zatańczy Fan,  Hockey 

Stick, Shoulder to Shoulder. 

-  zastosuje w swojej 

choreografii Open aut, 

Natural Top  

 

 

 

 

3 h 

RUMBA 
charakterystyczny rytm w 

metrum 4/4, akcent 

przypadający na 4 

uderzenie, charakter tańca, 

historia tańca, opanowanie 

podstawowych figur, 

ułożenie ich w układ 

choreograficzny 

- odzwierciedli ruchem rytm 
rumby z akcentem na 4 

uderzenie. 

-zatańczy krok podstawowy, 

obrót pod ręką, New York, 

Hand to Hand, Spot turn. 

-zatańczy krok 
podstawowy w Close Hip 

Twist, Alemana. 

 
 

 

 

3 h 
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JIVE doskonalenie 

poznanych  w klasie V 

kroków i 

charakterystycznych akcji: 

chasse, rock. Opanowanie 

nowych figur tanecznych 

uwzględniających różne 

rozwiązania rytmiczne. 

-zatańczy Basic in 

Fallaway, Change of Pleace, 

Change of Hands Behind 

Back, American Spin. 

-  w swojej choreografii  

zatańczy także Whip.  

 

 

 

 

 

4 h 

WALC 

ANGIELSKI 

opanowanie techniki 
tanecznej WA, zwrócenie 

uwagi na ustawienie 

CBMP w pozycji 

promenady,  odmienności 

akcji w Hesitiation, akcji 

ciała w Natural Spin Turn,  

- zatańczy Close Impetus, 

Chasse from PP i zastosuje 

w/w figury w układzie 
tanecznym 

  ( z pomocą nauczyciela) 

- w układzie tanecznym 

zastosuje Hesitation 

Change dostrzegając 
odmienność ruchową tej 

figury, 

zatańczy także Natural 

Spin Turn. 

 

 

 
 

4 h 

 

 

 

 

TANGO 
metrum 4/4, rytm staccato, 

odmienne trzymanie taneczne 

- 3 linie tańca, ćwiczenia 

przygotowujące do 

opanowania podstawowych 

kroków tango - kroki w przód 

i w tył. 

Figury taneczne: 

Walk, Progressive Side Step, 

Close Promenade 

- z pomocą nauczyciela 
ustawi się do tanga 

stosując 3 linie tańca, 

zatańczy w parze 

"elementary step", 

kroki w przód i w tył 

zgodnie z rytmem 

tango, 

-zatańczy w parze 
uwzględniają 3 linie tańca: 

Progressiwe  Side Step - 

qqs, Close Promenade 

 
 

 

 

 

4 h 

WALC 

WIEDEŃSKI 
charakter i lekkość WV, 

nauka Reverse Turn, ruch i 

fraza muzyczna, 

przygotowanie walca do 

Turnieju Tańca jako 

obowiązkowego wśród 

tańców ST. 

 

- z pomocą nauczyciela 

opanuje Reverse Turn. 

- zastosuje w układzie 

tanecznym Reverse Turn, 
Backward Change Step. 

 

 
 

 

3 h 

QUICKSTEP 

doskonalenie quarter turns, 

opanowanie nowych figur 

tanecznych uwzględniających 
inne rozwiązania rytmiczne, 

przygotowanie quickstepa do 

Turnieju Tańca jako 

obowiązkowego wśród 

tańców ST. 

 

- z pomoca nauczyciela, 

 - opanuje Natural Turn, 

Natural Spin Turn. 

- zatańczy choreografię 

opartą na Natural Spin 

Turn, Progressive Chasse, 

Forward Lock oraz 
zastosuje Bakward Lock i 

Close Impetus. 

 

 

 

 
 

 

 

4 h 

POLONEZ 

 układ choreograficzny oparty 

na figurach tj.: wachlarz 

zmiana miejsc z ukłonami i 

innych, które zostaną 

zaprezentowane na 

zakończenie roku szkolnego. 

 

- weźmie czynny udział 

w przygotowaniu 

układu 

choreograficznego 

poloneza uwzględniając 

wszystkie poznane 

figury oraz układ 
muzyczny.  

- zaproponuje rozwiązania 

przejść, połączeń w 

układzie klasowym z 

uwzględnieniem fraz 

muzycznych i ustawień par 

w poszczególnych 

sekwencjach kroków 
tanecznych. 

 

 

 

 

5 h 
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 Procedury osiągania celów: 

1. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach - taniec sportowy, poprzez prowadzenie 

lekcji, uwzględniających : 

● celowość (koncepcji i realizacji zadań ),  

● racjonalność w doborze : metod ( dostosowanie do faktycznych możliwości 

wychowanków), form, środków oraz przestrzegania zasad dydaktycznych, 

● ład w działaniu - dobra organizacja lekcji, 

● ekonomiczność - efektywność zajęć, 

● twórczy charakter - aktywizowanie i usamodzielnianie 

● organizację lekcji  

2. Docenianie wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć tańca sportowego. 

3. Uwzględnienie, przy ocenianiu, różnych obszarów aktywności ucznia na lekcji .Stosowanie 

indywidualizacji oddziaływań. 

4. Wyzwalanie inwencji twórczej uczniów. 

5. Prowadzenie zajęć zapewniających : bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne. 

               PODSUMOWANIE 

Planując zajęcia staram się zachować pewien zamknięty i stale powtarzający się 

cykl, który może ułatwić wspieranie rozwoju ruchowego dziecka. Klasycznie zawiera on 

cztery fazy: diagnostyczną, ćwiczeniową, utrwalającą i sprawdzająco-diagnostyczną. 

Ta ostatnia faza jest jednocześnie pierwszą dla kolejnego cyklu planowanych zajęć 

ruchowych.  

1. Zajęcia ruchowe prowadzone metodami twórczymi – diagnoza aktualnego poziomu 

sprawności ruchowych dzieci i wyłonienie tych cech motoryczności lub form ruchu, które 

wymagają kształcenia i doboru odpowiednich zadań ruchowych. 

2. Zajęcia ruchowe prowadzone metodami odtwórczymi – stawianie przed dziećmi zadań 

ruchowych typu zamkniętego, ćwiczących odpowiednie sprawności ruchowe. 

3. Zajęcia ruchowe prowadzone metodami intensyfikującymi ruch – zadania ruchowe typu 

zamkniętego, utrwalające nabyte sprawności ruchowe. 

 

 

Opracowała 

Agnieszka Cymbor  


