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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MOWY 
TECHNIKA WOKALNA I WYRAZISTOŚĆ MOWY 
AKTORSTWO TEATRU LALEK 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 
 

Dr Małgorzata Król-Sozańska 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy/obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY 
 

polski 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

 Vzajęcia prowadzone stacjonarnie  
V zajęcia prowadzone hybrydowo  
V zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
V zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

ROK 
 

I II III IV V 

SEMESTR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 
 

           2      

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

          30      

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

                                                                                       30 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  Metoda podająca, aktywizująca i dociekań w: 

1. wykładach zintegrowany z ćwiczeniami warsztatowymi 

2. zajęciach grupowych i indywidualnych opartych na ćwiczeniu umiejętności 

 prawidłowego  i świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu aktorskiego 

 dla doskonalenia techniki i wyrazistości mowy 
3. konsultacjach 



. 

 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  E-ZN – zaliczenie notą ( w razie konieczności z użyciem metod i technik kształcenia na odległość) 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji, egzamin ustny, pisemna praca zaliczeniowa, zaliczenie  
semestr I – zaliczenie po sesji z indywidualnym omówieniem postępów studenta 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr I 

 

1. Zajęcia pierwsze:  

-  wykład wprowadzający w tematykę zajęć  w semestrze pierszym i drugim, oraz organizacja zajęć 

-  omówienie indywidualnych problemów wymawianiowych w zakresie sprawności i kompetencji językowych 

2. Zajęcia drugie 

- ocena przestrzeni wymawianiowej studentów oraz ich samoświadomości, autoanaliza z  wykorzystaniem 

 indywidualnych nagrań  z ostatniej sesji online, pierwsze próby oceny wszystkich możliwych anatomicznych i 

fizjologicznych trudności, a także samodzielne wsakzanie możliwych dróg logopedycznotechnicznych w zakresie uzuskania 

wzorcowych pasaży artykulacyjnych, początek konstrukcji scenariusza autorskich warsztatów z techniki wymowy dla 

wybranej grupy wiekowej i zawodowej 

3. Zajęcia od trzecich do siódmych:  

- kontynuacja treningu funkcyjnego wspierającego muskulaturę, sprężystość, koordynację układu stomatognatycznego 

 i jego wyczynowość 

-powtórzenie materiału z semestrów 1,2,3,4  

3. Zajęcia ósme: wyrażenia przyimkowe 

4. Zajęcia dziewiąte: upodobnienia międzywyrazowe 

5. Zajęcia od dziesiątych do czternastych:  

     - poszerzenie wyobraźni fonetycznej o ćwiczenia na wybranych tekstach literackich z wykorzystaniem zdobytych 

teoretycznych i warsztatowych umiejętności z zakresu techniki wymowy, pogłębianie wyobraźni i samoświadomości 

posługiwania się normą języka polskiego, którego celem jest przygotowanie autorskiego testu „pułapek językowych” dla 

pozostałych studentów na roku                                                                              

      6. Na każdym etapie istnieje możliwość dostosowania się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych studenta związanych z 

wprowadzeniem tekstu przy wybranej technice lalkowej                                                                                                                   

7.Zajęcia piętnaste:  omówienie postępów studenta w oparciu o opracowany tekst literacki z wprowadzeniem krytycznej 

oceny własnych działań twórczych i artystycznych mających podkreślić świadomość potrzeby ciągłego rozwoju poprzez 

samodzielną pracę, możliwa ocena w oparciu o semestralne pokazy filmowe innych zajęć wskazanych przez studenta 
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LITERATURA SZCZEGÓŁOWA   

1. Nowe formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Klosińska  

Potyczki z polszczyzną, E.Kołodziejek 

2. Uwolnij swój głos, K. Linklater 

3. Przewodnik po starannej polszczyźnie, M. Lombardo  

4. Lepiej po polsku, A. Markowski 

5. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski 

6. O polskiej wymowie scenicznej, D. Michalowska 

7. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, J. Tambor 

8. Łamańce z dedykacją, B. Toczyska 

9. Aby język giętki, M. Walczak - Deleżyńska 

 

 

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 
odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTORSTWO TEATRU LALEK 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnyc
h 

charakterysty
k poziomów 

w PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KL_W08 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi 

i praktycznymi aspektami  studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju 
P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 
W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 
KL_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 

studiów 
P7U_U P7S_UW 

W zakresie umiejętności warsztatowych 
KL_U13       posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania 

określonych stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem w technikach 
lalkowych i ekspresję ciała 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 
P7S_UU 

KL_U16    Zna techniki warsztatowe, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę; przez dalsze 
indywidualne studia powinien/powinna rozwijać nabyte umiejętności służące  tworzeniu, realizowaniu i 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 
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wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych 

W zakresie umiejętności werbalnych 
KL_U17 posiada umiejętność świadomego posługiwania się aparatem mowy w każdej przestrzeni przeznaczonej 

do realizacji dzieła artystycznego, świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy, 
wrażliwość na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w 
posługiwaniu się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki, umiejętność harmonijnego 
łączenia mowy ze środkami ekspresji przypisanymi technikom lalkowym 

P7U_U P7S_UW 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
KL_K01        kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od 

ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych, działań kulturotwórczych, także w warunkach 
ograniczonego dostępu  do potrzebnych informacji  

P7U_K P7S_KR 
P7S_KO 

KL_K06        ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz  inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 
umiejętności warsztatowych innych osób 
 

P7U_U PS7_KR 
P7S_UU 
P7S_KK 
P7S_KO 

KL_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki 
filmowej i teatralnej 

P7U_K P7S_KK 

W zakresie komunikacji społecznej 
KL_K11 efektywnego wykorzystania: 

− wyobraźni, 

− intuicji, 

− emocjonalności, 

− zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

− zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się 

okoliczności 

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 

 


