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Program dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej.

Skrócony opis Programu
W ramach zajęć Programu dzieci zapoznają się z różnymi
technikami Tańca Hiszpańskiego - Danza Española. W
pierwszym roku zajęć dzieci poznają podstawy dwóch
technik: tańca flamenco i joty aragońskiej. W tańcu
flamenco szczególną rolę odgrywa koordynacja i rytmika, w
jota przeważają podskoki oraz figury grupowe. W ten



sposób dzieci poznają nie tylko poznają kulturę taneczną i
różne sposoby wykonywania tańca w obrębie jednego
kraju, ale otrzymują zróżnicowaną praktykę kumulującą
różne korzyści. Szczególnym elementem Programu jest
autorski zeszyt ćwiczeń Małgorzaty Matuszewskiej
pt."Bailamos" - ćwiczenia w nim zamieszczone stanowią
zarówno element zabawy jak i utrwalenia wiadomości z
zajęć, przede wszystkim obejmujących zagadnienia
rytmiczne.

Główne cele programu:
- przybliżyć sztukę Tańca Hiszpańskiego
- budować świadomość rytmiczną
- podnieść umiejętności koordynacji ruchowej
- zwiększyć orientację przestrzenną

Cele programu realizowane są poprzez:
- praktykę Tańca Hiszpańskiego
- prezentację i komentarz publikacji o tematyce Tańca

Hiszpańskiego dedykowanych dzieciom
- ćwiczenia rytmiczne na sali
- ćwiczenia rytmiczne realizowane przy wykorzystaniu

pomocy dydaktycznej w postaci książki - zeszytu
ćwiczeń “Bailamos..”

- dodatkowe elementy praktyki wprowadzane w trakcie
realizacji - dostosowane do potrzeb danej grupy
uczestników

Lekcja Programu obejmuje sześć punktów, z których co
najmniej cztery realizowane są w ramach pojedynczej
lekcji:
1.wiedza o tańcu i tradycji Hiszpanii
2.technika tańca



3.koordynacja
4.rytmika
5.orientacja przestrzenna
6.książka Bailamos

Przykład Lekcji

1. Wiedza o tańcu i tradycji Hiszpanii:
cztery Techniki Tańca Hiszpańskiego - z
wykorzystaniem książki dla dzieci Baletu Narodowego
Hiszpanii “Bailando un tesoro”

2. Technika Tańca:
rozgrzewka (rozciąganie taśm bocznych, krążenia
ramion, twist, krążenia bioder, plié parallel), krok
podstawowy joty aragońskiej, praca rąk w tańcu
flamenco (pozycje 1 i 5), podstawy pracy dłoni w
tańcu flamenco.

3. Koordynacja:
praca dłoni podczas wykonywania zmian pozycji w
pracy rąk, powtarzanie w sposób ciągły sekwencji: 1
tupnięcie + 3 klaśnięcia.

4. Rytm:
poznanie i wykonywanie podstawowego rytmu tangos
flamenco opartego na metrum 4/4.

5. Orientacja Przestrzenna:
krok podstawowy joty z przemieszczaniem - w przód i
po kole

6. Bailamos:
omówienie zadania do samodzielnego wykonania na
kolejną lekcję: w wagonie rytmicznym na 4/4 umieścić
zgodnie z rytmem wykonywanym na lekcji tupnięcie
(golpe) i palmas (klaśnięcie)



PRZYKŁADY

książka o Tańcu Hiszpańskim

Schemat przykładowych koordynacji



przykład figura grupowa orientacja przestrzenna

wykonane zadanie rytmiczne w “Bailamos”
wagon rytmiczny na 4/4

but- tupnięcie, ręce - klaśnięcie, byk- pauza i bezruch w
wybranej pozie tanecznej, czerwona pieczątka - potwierdza
poprawne wykonania zadania



Rezultaty:
1. Zdobycie wiedzy o tańcach i tradycji Hiszpanii:

Taniec Hiszpański (Danza Española) to cztery odrębne
techniki tańca; strój i postawa tancerzy joty
aragońskiej, strój i postawa tancerzy andaluzyjskiego
flamenco, różnice w pochodzeniu i prezentacji joty
aragońskiej i andaluzyjskiego flamenco, Panaderas -
tradycyjna pieśń i rytm Kastylii wykonywana przy
pieczeniu chleba; taniec hiszpański zawędrował
również do Meksyku.

2. Opanowanie podstawowych elementów techniki
tańców: joty aragońskiej i tangos flamenco;
opanowanie dwóch krótkich kompozycji tanecznych
Tańca Hiszpańskiego

3. Zwiększenie umiejętności koordynacji ruchowej:
równoczesne wykonywanie pracy rąk (braceos) i nóg
(marcajes) w tańcu zgodnie z obranym schematem,
dodawanie / odejmowanie wybranych elementów
ruchu (głowy,rąk,dłoni) przy wykonywaniu fraz
opartych na jednym kroku tanecznym, naprzemienne
wykonywanie klaśnięć (palmas) i tupnięć (golpes)
zgodnie z obranym schematem.

4.Rytm:
wykonywanie kroków tanecznych w rytmie na 4/4 i
6/8, wyklaskiwanie rytmu 4/4 z uwzględnieniem
charakterystycznych schematów dla tangos flamenco;
wykonywanie rytmu 4/4  z uwzględnieniem wartości
rytmicznych: ćwierćnuta, ósemka, grupa dwie ósemki
ćwierćnuta; samodzielne odwzorowywanie
wykonywanych zadań rytmicznych, improwizowanie
krótkich sekwencji rytmicznych w rytmie 3/4 na bazie
meksykańskiego schematu “café / con pan”.

5.Orientacja Przestrzenna:



umiejętność realizowania w przestrzeni różnych figur
grupowych: linia, koło, kwadrat oraz wybrane figury
złożone; zmiana kierunku; zamiana miejsc w parze.

“Bailamos - estudio de danza española para niños”

Główne zadania “Bailamos..” to:
- zwiększenie zainteresowania dzieci ćwiczeniami

rytmicznymi poprzez dostosowaną do ich wieku
oprawę plastyczną oraz formę samych zadań
(wycinanie, wklejanie, kolorowanie)

- powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego na
lekcjach

- zwiększenie świadomości rytmicznej dzieci poprzez
samodzielne wykonywanie zadań

- kontrolowanie czy ćwiczenia rytmiczne prowadzone w
trakcie zajęć zostały poprawnie zapamiętane przez
dzieci

Zadanie dodatkowe:
- rozróżnienie podstawowych cech wybranych Tańców

Hiszpańskich

“Bailamos..” składa się z:
- książki zadań
- zeszytu z elementami do wycięcia

Książka zawiera:
- stronę tytułową
- stronę imienną (do podpisania książki)
- mapę konturową Hiszpanii z odniesieniami do

wybranych tańców
- kartę z postaciami w pozie flamenco: dziewczynka i

chłopiec



- kartę z postaciami w pozie jota: dziewczynka i
chłopiec

- okładka zadań “wagony rytmiczne”
- 11 kart z wagonami rytmicznymi na 4/4
- 8 kart z wagonami rytmicznymi na 3/4
- dyplom uczestnika zajęć
- informacje o autorce Programu
- informacje końcowe

Zeszyt zawiera:
- stronę imienną (do podpisania zeszytu)
- kartę z żeńskimi strojami
- kartę z męskimi strojami
- dwie karty golpes (tupnięcia całą stopą) - ćwierćnuta
- dwie karty palmas (klaśnięcia) - ćwierćnuta
- jedna karta golpes i palmas - ósemka
- jedna karta toro (pauza) - ćwierćnutowa
- sześć kart z “café / con pan”  (pary tupnięć) - półnuta

Wybrane przykłady realizowanych zadań:

temat: Taniec i tradycja Hiszpanii
- pokolorowanie i wycięcie strojów żeńskich z

zeszytu, wybranie odpowiednich elementów
strojów dla tańca flamenco i jota, ubranie
tancerek flamenco i jota (poprzez naklejenie
strojów) w karcie książki. Realizacja zadania
zostaje sprawdzona na kolejnej lekcji.

temat: Rytm tangos flamenco
- wybranie i wycięcie z zeszytu obrazków

(ćwierćnuty): golpe, palmas, toro; wybranie w
książce karty z wagonem rytmicznym na 4/4;
wklejenie obrazków do wagonu rytmicznego w
sposób odwzorowujący schemat rytmiczny



zrealizowany na lekcji. Realizacja zadania zostaje
sprawdzona na kolejnej lekcji.

temat: Improwizacja rytmiczna
- wybranie w książce karty z wagonem rytmicznym

na 3/4, wybranie rytmu jaki się chce wykonać za
pomocą meksykańskiego schematu “café / con
pan”, wybranie i wycięcie odpowiednich obrazków
z zeszytu, wklejenie obrazków do wybranego
wagonu rytmicznego z książki. Wykonany rytm
uczeń może zaprezentować na lekcji - zarówno
pracę w książce jak i wykonanie rytmu za pomocą
tupnięć.


