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S Y L A B U S  P R Z E D M I O T U  
Część B – NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 
Rok akademicki 2022/2023 

 

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) 

 v zajęcia 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 zintegrowanych 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   
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SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  ZAL – zaliczenie bez noty 

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

 
semestr I  
- prezentacja zaliczeniowa wybranego tekstu z ćwiczeń sprawności artykulacyjnej przepracowanych w semestrze 
pierwszym 
- pisemny test zaliczeniowy z wiedzy wprowadzonej w semestrze pierwszym w tym: zasady wymowy samogłosek ustnych, 
rozgraniczenia ortografii i ortofonii  
- wykonanie pracy zaliczeniowej:  mięśni mimiczne w atlasie rysunkowym Nettera 

 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Semestr I 
1. Zajęcia pierwsze: 
- wykład wprowadzający w tematykę zajęć  w semestrze pierwszym i drugim, oraz organizacja zajęć, 
- wypełnienie ankiet diagnostycznych, 
- założenie intensywnego wspierania studenta w jego dążeniu do prawidłowego posługiwania się słowem w zakresie 
czystości i sprawności, a także w poszerzaniu inwentarza rozwoju mowy i stosowania zdobytej wiedzy w codziennym 
życiu, 
- uaktywnienie rozwoju samoświadomości w zakresie dbałości o higienę układu stomatognatycznego 
- archiwizujące nagranie audio w oparciu o teksty studentów z egzaminu wstępnego 
2. Zajęcia drugie i trzecie: wyłowienie indywidualnych problemów wymawianiowych w zakresie sprawności i kompetencji 

  językowych. Logopedyczna indywidualna ocena artykulacji studentów. Rozpoczęcie ewentualnej terapii w zakresie wad  
i skaz wymowy.  

3. Zajęcia od czwartych do czternastych:  
- wprowadzenie treningu funkcyjnego z elementami terapii miofynkcjonalnej wspierającej ustawienie motoryki 
precyzyjnej we wzorcowych pasażach artykulacyjnych. Ustalenie tzw. pozycji spoczynkowej języka, uruchomienie mięśni 
podjęzykowych – pionizujących, uniezależnienie ruchów języka od żuchwy. Wprowadzenie podstawowego masażu stawu 
skroniowo-żuchwowego.  
- wprowadzenie do wiedzy z zakresu polskiej normy wymawianiowej i zasad kultury żywego słowa. Ćwiczenia zapisu 

fonetycznego – rozgraniczenie ortografii  i ortofonii. Poszerzanie wyobraźni językowej i dźwiękowej m.in. w ćwiczeniach 
słuchu fonemowego w oparciu  o fragmenty reklam i audycji radiowo-telewizyjnych. Opanowywanie umiejętności 
rozróżniania: wady wymowy od błędu wymowy, błędu wymowy od braku precyzji artykulacyjnej, mowy potocznej od 
mowy scenicznej ( możliwe wykorzystanie fragmentów filmów: „Jak zostać królem” z 2010 roku w reżyserii Toma 
Hoopera oraz „Bez skazy” z 1999 w reżyserii Joela Schumachera). 

- wprowadzenie wiedzy z zakresu wymowy samogłosek ustnych,  
- opanowanie pamięciowe wprawek dykcyjnych, 
- podstawy anatomii – mięśnie mimiczne 
4. Zajęcia piętnaste: omówienie indywidualne postępów studenta i zaliczenie. 
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LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  1. Atlas anatomiczny człowieka – głowa, red. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, A. Kędzia, T. Zyss 
2. Diagnoza logopedyczna, Podręcznik Akademicki, red. E.Czaplewska, S. Milewski 
3. Terapia miofunkcjonalna, H. Kaspers 
4. Co w mowie piszczy, K. Kłosińska  
5. Uwolnij swój głos, K. Linklater  
6. Przewodnik po starannej polszczyźnie, M. Lombardo  
7. Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny, red.A. Markowski 
8. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S .Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray  
9. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia, J.P. Okeson  
10. Elastic Therapeutic Taping i Head, Neck and Orofacial disorders, E.de Ru I H. Kaspers  
11. Funktionales Mundprogramm, P. Schuster  
12. Sarabanda w chaszczach, B. Toczyska 
13.Zacznij od samogloski, B. Toczyska 
14 Aby język giętki,  M. Walczak - Deleżyńska 
15. Sztuka mówienia, B. Wieczorkiewicz 
  
  

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 warsztatowych 
KL_U16    Zna techniki warsztatowe, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę; przez dalsze 

indywidualne studia powinien/powinna rozwijać nabyte umiejętności służące  tworzeniu, realizowaniu i 
wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
KL_K06        ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz  inspirowania i organizowania procesu doskonalenia P7U_U PS7_KR 
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umiejętności warsztatowych innych osób 
 

P7S_UU 
P7S_KK 
P7S_KO 

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 

 


