
TEATRALNE STUDIO DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWE  

z aktorem WOJCIECHEN TERECHOWICZEM 

 

Maksymalna ilość w grupie to 10 – 16 osób.  

Czas zajęć  : każdy piątek od 14:30 – 17:30 (opcjonalnie czwartki 14:30 – 17:30, lub soboty. W czasie 

przygotowań do premiery  spotykamy się częściej po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i rodzicami) 

Pierwsze spotkanie: 25. 09 godzina 14:30 

Koszt: ok. 20-30 zł za blok zajeć (3 godziny), czyli miesięcznie ok. 80 – 120 zł 

Grupa będzie pracowała w oparciu o : 

1. Zadania aktorskie: Elementy warsztatu aktorskiego, który jest podstawą pracy z dzieckiem, 

służą do:  

 nabywania umiejętności potrzebnych w pracy na scenie; 

  rozwijania wyobraźni scenicznej; 

  rozwijania zdolności artystycznych ze wskazaniem na szczególne uzdolnienia dziecka; 

  wykształcenia dobrej praktyki emisji głosu i dykcji; 

  rozwijania koncentracji i uwagi; 

  nabywania umiejętności realizowania zadania od początku do końca; 

  rozwijania umiejętności współpracy z rówieśnikami i rodzicami; 

  nauki odnajdowania się w grupie przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności. 

2. Warsztaty rozwoju twórczego. 

 Nasze codzienne, czasem bagatelizowane emocje są niezwykłym narzędziem w procesie 

twórczym. Celem tego modułu jest odkrycie w dziecku, a potem utrwalenie naturalnej 

predyspozycji do tworzenia w dziedzinie sztuki. Zajęcia odbywają się w oparciu o rozwijanie 

czterech najważniejszych umiejętności i tego co korzysta z tych umiejętności w procesie 

twórczym. Tak więc ćwiczymy: 

  umiejętności manualne - w oparciu o kaligrafię, sztuki plastyczne, rękodzieło itp.  



 Umiejętności głosowe – w oparciu o emisję, dykcję, pracę ze słowem, wypowiedź publiczną 

 Umiejętności ruchowe – w oparciu o naturalne zasobu ekspresji ciała i dynamiki ciała 

  Umiejętności podejmowania walki – w parciu o zadania z zakresu komunikacji, z 

wykorzystaniem zdań z zakresu konkurencyjności.  

3. Do pracy z grupą zostaną też zaproszeni inni nauczyciele sztuki  z dziedziny tańca, akrobatyki, 

aktorstwa. 

4. Praca będzie zmierzała do powstania spektaklu teatralnego w oparciu o dzieło literackie z 

gatunku literatury dla dzieci i młodzieży. 

5. Dzieci powinny mieć ubranie na zmianę, pozwalające na swobodne ćwiczenia bez obawy o 

pobrudzenie czy podarcie oraz obowiązkowo buty na zmianę.  

 

 

Zajęcia prowadzi  Wojciech Dawid Terechowicz: śpiewak, aktor, reżyser, retor, nauczyciel 

sztuki aktorskiej, instruktor dramy stosowanej. Praktykę zawodową prowadzi już od 20 

lat.  Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Od ukończenia szkoły pracował jako aktor lalkarz, aktor dramatyczny, 

aktor musicalowy, śpiewak klasyczny oraz pedagog. Jako solista preferuje muzykę 

baroku i klasycyzmu, ale też repertuar pieśniarski późniejszych epok. W swojej pracy 

dydaktycznej zrealizował wiele projektów teatralnych. Teatr Hothaus, którego jest 

dyrektorem w ciągu sześciu lat działalności zrealizował  49 premier. Jako pedagog 

opracowuje własne techniki szkolenia aktora, sprawdzając je na tworzonych przez siebie 

zespołach aktorskich. To co wyznacza jego szlaki artystyczne i pedagogiczne to 

eksperyment w dziedzinie sztuki scenicznej. Od kilku lat dąży do łączenia sztuki i 

medycyny i w tym celu współpracuje z kilkoma placówkami medycznymi. Od ubiegłego 

raku współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w celu wdrożenia dramy w program 

kształcenia studentów wydziałów artystycznych. Od 6 la pracuje nad własną metodą 

dramy i dramaterapii prowadząc indywidualna praktykę. Autor podręcznika „Mowa lekka, 

swobodna i wyraźna. Emisja głosu z elementami fonetyki” i pomysłodawca jedynego w 

Polsce Survivalu Teatralnego.  

 

 

Więcej informacji: http://hothaus.wix.com/wojciechdterechowicz   

      www.hothaus.org 

 

http://hothaus.wix.com/wojciechdterechowicz
http://www.hothaus.org/

