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WSTĘP 

Oczywistym jest, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym 

dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie.  

     Muzyka to jedna  z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia 

się, który rozpoczyna się już we wczesnej edukacji w żłobku czy   przedszkolu 

 i trwa przez cały okres dalszej edukacji. Ważną cechą rozwojową dziecka  

w wieku przedszkolnym jest muzykalność, która uznawana jest za ważną cechę 

rozwojową o dużej dynamice. Muzyka w poszczególnych okresach życia 

dziecka przedszkolnego odgrywa znaczącą rolę:  

 dziecko 3-letnie reaguje na muzykę z wyraźnym zainteresowaniem, 

próbuje śpiewać, klaskać czy uderzać o przedmioty w rytm; muzyka tak 

naprawdę dopiero wchodzi w życie dziecka, jej wpływ  na rozwój dziecka 

zaznacza się wyraźnie, nie jest jednak w tym okresie jeszcze ciągły; 

 dziecko 4-letnie zaśpiewa już piosenki w miarę poprawnie; chętnie 

eksperymentuje z dźwiękiem na instrumentach, różnych przedmiotach i 

materiałach ;lubi zabawy ze śpiewem, wypowiada się na temat 

ulubionych piosenek i utworów muzycznych; 

 dzieci 5-letnie śpiewają piosenki w grupie i samodzielnie, wystukują 

proste rytmy muzyczne na różnych materiałach i instrumentach, tworzą 

łatwe rytmy na instrumentach, tańczą. 

 Dzieci 6-letnie tańczą układy taneczne, lubią słuchać muzyki różnych 

gatunków; słuchają audycje radiowe i telewizyjne , którym towarzyszy 

muzyka; słuch melodyczny w tym okresie rozwija się; dzieci chętnie 

tworzą muzykę. 

Muzyka towarzyszy rozwojowi procesów poznawczych i wrażliwości 

dziecka, a także wykorzystywana jest do celów terapeutycznych. Zatem 

edukacja muzyczna ma wpływ na rozwój każdego dziecka we wszystkich 
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sferach rozwojowych i przypisuje się jej cztery podstawowe funkcje w 

wychowaniu przedszkolnym:   

 Ogólnorozwojową- muzyka wpływa znacząco na rozwój poznawczy 

poczynając od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie, strukturalizowanie, aż 

do wartościowania; wspiera też rozwój uwagi, pamięci i operacji myślowych; 

 stymulującą rozwój fizyczny- szczególnie gdy muzyka znajduje swoje 

miejsce w twórczych metodach rozwijających ruch; 

 wspomagającą uspołecznienie dzieci - muzyka jest tu wspólnym śpiewaniem, 

tańcem i muzykowaniem, co integruje grupę i wytwarza właściwe interakcje 

i zdyscyplinowanie u dzieci, w tym wyrabia poczucie odpowiedzialności za 

powierzoną role w danym zadaniu muzycznym; 

 terapeutyczną – odpowiednio dobrana muzyka jest relaksem dla dziecka, 

wycisza je i  uspokaja; muzyką wprowadzamy nastrój, który służy 

wykonywaniu zaplanowanych czynności wspierających różnorodną terapię. 

Dzieci chętnie słuchają muzyki i  z wielką uwagą wykonują polecenia 

nauczyciela. Wzruszenia i przeżycia  wywołane w taki sposób sprawiają, że 

dziecko staje się bardziej podatne na oczekiwane zmiany w zachowaniu.     

      Zatem, gdy dziecko 3-letnie rozpoczyna edukację w przedszkolu 

nauczyciele chętnie sięgają po muzykę i za jej pomocą kształtuje pożądane  

u dzieci cechy charakteru: wiarę w swoje siły i umiejętności, optymizm, 

kreatywność czy poczucie sprawstwa. 

      Dzięki muzyce dziecko uczy się  uzewnętrzniania cech swojej osobowości. 

Potrafi wyrażać swoje potrzeby, pragnienia i oczekiwania. Rodzą się w nim 

odczucia i pobudzana jest wyobraźnia.  

Potencjał muzyki jest więc ogromny i  tylko właściwie wykorzystywany 

przez nauczyciela może przynieść dzieciom wiele korzyści.  

Opracowała: L. Zimmermann 
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AKTYWNE SŁUCHANIE  MUZYKI 

Środowisko akustyczne współczesnego świata nie sprzyja rozwojowi 

wrażliwości słuchowej człowieka. Niemniej jednak rozwijanie umiejętności 

słuchania muzyki jest możliwe. Dotychczas koncentrowało się ono zasadniczo: 

jako wydzielony typ zajęć poświęconych głównie percepcji muzyki (m.in. 

odróżnienie efektów akustycznych, słuchanie i omawianie utworów 

prezentowanych przez nauczycielkę lub z nagrań), przy okazji wszystkich 

pozostałych form wychowania muzycznego.  

Nowoczesne metody edukacji artystycznej łączą oba sposoby w jeden 

zintegrowany, w którym „właściwy odbiór muzyki” kształtuje się na bazie 

własnych doświadczeń (śpiewu, muzykowania, ruchu) oraz poprzez żywy, 

naturalny kontakt z muzyką artystyczną.  

Statyczny charakter dotychczasowego nauczania percepcji muzyki, słaba 

koncentracja uwagi i trudności w odbiorze (głównie muzyki poważnej) przez 

słuchaczy, spowodowały poszukiwania nowych metod prezentacji  

i popularyzacji muzyki.  

Przykładem są idee zawarte m.in. w metodach: E. Jaques – Dalcroze’a, 

C. Orffa i  Z. Kodaly’a. E.Jaques – Dalcroze twierdził: aby dziecko mogło stać 

się w pełni muzykiem i właściwie odbierać muzykę, to powinno posiadać:  

pewien zespół cech o charakterze fizycznym jak i duchowym (słuch, głos, 

świadomość dźwięku) . 

W tradycyjnych programach realizacji zajęć umuzykalniających dla dzieci 

w wieku przedszkolnym występują takie formy wychowania muzycznego, jak: 

odtwarzanie i tworzenie muzyki (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce 

- tańce) oraz słuchanie i formy integracyjne (powiązane z plastyką, dramą, itp.) 

W programach wspomina się, że podczas procesu słuchania muzyki 

w przedszkolu powinno zwracać się uwagę na: treść piosenki, dynamikę, 

agogikę, rytm, artykulację, melodykę, budowę formalną, skład wykonawczy, 
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podobieństwa i kontrasty, słuchanie śpiewu ilustrowanego rekwizytami, 

słuchanie muzyki instrumentalnej „na żywo” wraz z pokazem różnych 

instrumentów. 

Termin: „aktywne słuchanie muzyki” bardzo trafnie wyjaśnia myśl 

Konfucjusza: „słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, czynię i rozumiem”. 

Nawiązuje ona do alternatywnych metod pochodzących z kręgu idei Nowego 

Wychowania (m.in. Dewey, Montessori, Froebl). Ważne staje się hasło 

Dewey’a: „Learning by doing”- uczenie przez działanie. Metoda tzw. 

aktywnego słuchania muzyki ma związek z tzw. zabawami tematycznymi, 

podczas których dzieci „naśladują czynności dorosłych i przybierają ich role na 

siebie, obserwują, co słyszą od dorosłych i podejmują zabawy na określony 

temat”. Mogą to być zabawy (gry) dramatyczne, zabawy odtwórcze lub twórcze, 

często z pomocami autentycznymi lub zastępczymi. Są one atrakcyjne dla 

dziecka, ponieważ „wchodzi” ono w świat ludzi dorosłych i ich sztuki. Dzieci 

nie poddają się temu procesowi automatycznie. Chcą w tym uczestniczyć 

aktywnie (np. ruchowo) pobudzając przy tym (nie w pełni świadomie) 

wyobraźnię. Jednocześnie jest to rodzaj zabawy, ponieważ (jak twierdzi  

S. Szuman) „dziecko łaknie zabawy, bo zabawa zaspokaja jego pragnienie 

działania i poznania rzeczywistości. Jest niczym innym, jak pewnym sposobem 

rozwijania przez dziecko aktywności własnej”. 

 

Według M. Przychodzińskiej aktywne słuchanie muzyki, to:  

 nadawanie tytułów utworom muzycznym,  

 wyrażanie słuchanej muzyki w formie plastycznej (szczególnie przydatne 

do rozpoznawania i utrwalania budowy formalnej utworów), ruchowe, 

instrumentalne i plastyczne ilustrowanie nastrojów muzyki,  

 przygotowanie i realizacja scenki dramatycznej związanej z charakterem 

utworu,  



8 

 

 wspólne układanie i realizacja akompaniamentu do utworu (np. na 

instrumentach perkusyjnych).  

Dziecko często spontanicznie reaguje na motorykę muzyki, dynamikę lub 

inne elementy dominujące w utworze. Obserwacje tych zachowań mogą być 

przyczynkiem do nowych interpretacji artystycznych, co spowoduje, Se dzieci 

stają się ich współtwórcami.  Tzw. aktywne słuchanie muzyki bliskie jest idei  

C. Orffa, który twierdził, że „dzieciństwo, to tony i gesty - mniej się mówi, 

więcej dźwięczy, więcej czuje”. Aktywne słuchanie muzyki – to metoda 

poznawania sztuki w sposób zintegrowany (występują elementy: dramy, 

pantomimy, plastyki), ukazująca podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia, 

harmonia) przy pomocy realizacji różnorodnych opracowań utworów 

muzycznych. Wykorzystywane są przykłady muzyczne z epoki baroku, 

klasycyzmu i in., a także utwory i piosenki ludowe oraz popularne.  

 

Najbardziej istotne cechy metody to:  

1. Opracowania ruchowe prezentowanych przykładów muzycznych wg 

propozycji prowadzącego oraz uczestników (nawiązanie do budowy 

formalnej utworów, zmiany trybu, elementów tanecznych).  

2. Realizacja instrumentacji (instrumentarium ma charakter „otwarty”, 

stosowane są również instrumenty wykonane samodzielnie przez dzieci).  

3. Możliwość fabularyzacji, wprowadzania zamiany ról i identyfikacji 

(uczeń w roli dyrygenta lub muzyka). 

4. Twórczy charakter metody.   

5. Możliwość stosowania rekwizytów. 

 

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss 

Batii Strauss to żydowska reprezentantka pedagogiki. Jest muzykiem 

z wykształcenia i zamiłowania. Jej metoda opiera się na zapoznania dzieci 

z muzyką klasyczną, jazzową, folklorem różnych regionów. Polega na 
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wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu oraz gry na 

instrumentach perkusyjnych. 

 

Metoda Batii Strauss ma duże zalety: 

 sprawia, że słuchana przez dzieci muzyka staje się lubiana i chętnie 

słuchana, 

 stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką, 

 pozwala dzieciom czerpać z muzyki to co najlepsze: piękno, wrażliwość,   

pomysłowość, muzykalność,  

 uruchamia wyobraźnię muzyczną dzieci, 

 czyni każdy rodzaj muzyki zrozumiały i prosty w odbiorze. 

 

Tzw. aktywne słuchanie muzyki pojawiło się w Polsce w latach 90-tych XX 

wieku. W 1996 podczas seminarium C. Orffa w Akademii Muzycznej 

w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowano projekty, których twórczynią jest 

Batia Strauss z Izraela, według której słuchanie muzyki nie powinno mieć 

charakteru biernego. Poznawanie utworów muzycznych powinno zawierać jak 

najwięcej elementów przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków.  

Zdaniem Batii Strauss, nie wszystkie dzieci muszą być w przyszłości muzykami. 

Jeżeli nawet nie mają słuchu, nie potrafią zaśpiewać piosenki, ale mają dobrą 

wolę i chcą aktywnie słuchać, to mogą być muzykalnymi na podstawowym 

poziomie. B. Strauss w czasie swoich prezentacji przekazywała różne 

wskazówki, wyciągała ciekawe wnioski i czyniła spostrzeżenia (niektóre 

formułowała w tzw. hasła-przesłania):  

 bardzo ważny jest początek zajęć (rozbudzanie zainteresowań),  

 dzieci, uczniowie powinni uczyć się tego, co lubią, a nie dlatego, że są do 

czegoś zmuszane,  

 nauczyciel powinien przychodzić do dzieci z propozycjami (pokonanie 

nieśmiałości, „nie czekać, aż dzieci przyjdą do nas”),  
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 z każdego utworu należy wydobyć cechy najistotniejsze, niekoniecznie 

czysto muzyczne (np. dworskość – etykieta, ludowość),  

 należy powoływać się na najnowsze doniesienia artystyczne (najlepsze 

wzorce),  

 bardzo ważna jest dbałość o dobre samopoczucie dzieci na zajęciach 

(możliwość wykonywania tego, czego nie można na innych lekcjach),  

 wykorzystywanie instrumentów wykonanych samodzielnie przez dzieci,  

 poznawanie instrumentarium C. Orffa, a także instrumentów 

profesjonalnych ( należy dbać o nierywalizowanie podczas gry – 

wykorzystywanie zasady częstej zamiany instrumentów przez dzieci),  

 prezentowane przykłady powinny być łatwe, ale nie banalne,  

 należy zachęcać dzieci do prób śpiewania linii melodycznych słuchanych 

utworów,  

 nie można oczekiwać szybkich efektów - jest to długotrwały proces,  

 nie należy zmuszać dzieci do aktywności (niektóre marzą, są w jakby  

          „innym świecie”, dołączą później),  

 wszystkie czynności na zajęciach powinny być traktowane serio, 

realizowane w dosyć szybkim tempie i rzeczowo,  

 dzieci należy traktować jak najważniejsze jest to, aby dzieci słuchały 

muzyki, zaakceptowały ją, polubiły i były na nią wrażliwe. One 

podświadomie nabierają wiedzy o motoryce, rytmie, harmonii, dynamice, 

instrumentarium. Doświadczają to „na sobie”, „przeżywają na sobie”, 

z pewnością zapamiętają do końca życia i nie pomylą tych utworów 

z żadnym innym,  

 bardzo ważne jest, aby uczniowie nie czynili niczego automatycznie, 

zastanawiali się (przy pomocy pytań nauczyciela), dlaczego ta muzyka 

taka jest,  
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 metoda nie ma w sobie nic z tresury, ma dawać radość, być formą dialogu 

nauczyciela z dziećmi i muzyką. Dyscyplina powinna wynikać z potrzeb 

aktywnej realizacji utworu, a nie tylko samego procesu wychowawczego,  

 ważnym elementem zajęć powinna być tzw. gra instrumentami „na niby” 

(jako przygotowanie przyszłego aparatu gry),  

 bardzo pozytywny jest udział rodziców w zajęciach (szczególnie 

u małych dzieci). 

 

Zastosowanie metody aktywnego słuchania muzyki  

Ostatnio przeprowadzone badania w różnych krajach europejskich  

i doświadczenia polskie potwierdzają jej skuteczność i atrakcyjność.  Aktywne 

słuchanie muzyki może być realizowane w różnych grupach wiekowych, także 

przez nauczycieli z mniejszym stażem zawodowym.  Okazuje się, że dzieci 

objęte tą metodą nauczania są bardziej systematyczne, wytrwałe (potrafią 

słuchać dłużej i uważniej), są bardziej zdyscyplinowane i dokładne. 

Jednocześnie potrafią uszanować autorytet nauczyciela i potrafią 

współpracować w grupie. Mają większą wrażliwość i wyrobiony tzw. smak 

artystyczny.  
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RYTMIKA VIVA 

(Muzyka – ruch – pamięć – emocje) 

„Rytmika to - w końcu - ŻYCIE... 

to dziedzina nieograniczona limitem... 

Rytm jest dookoła ciebie - słuchaj...i patrz: 

świat jest rytmem” 

Twórcą metody Rytmiki, powstałej w I połowię XX wieku jest Emil 

Jaques –Dalcroze, wybitny kompozytor i pedagog szwajcarski, który przyczynił 

się dla rozwoju współczesnego wychowania muzycznego. Metoda rytmiki jest 

wszechstronną metodą słuchowo – ruchową ściśle powiązaną z muzyką 

a pierwszym etapem jej kształcenia jest wyrobienie u uczniów koordynacji 

ruchowo –słuchowej, przez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, 

poznawanie cech dźwięków, ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie 

umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucie tempa, metrum itp. 

W kształceniu metodą Delacroze'a  rozpoczynamy od uwrażliwienia na rytm, 

jako elementu najłatwiej dostrzegalnego w muzyce, a poprzez uwrażliwianie na 

pozostałe elementy prowadzimy ucznia do rozumienia i odczuwania całości 

dzieła muzycznego. 

Delacroze w pierwszej koncepcji wyszedł od rytmiki, lecz w krótkim 

czasie nadbudował ją plastyką do rozwoju której doprowadziło go dążenie do 

wykształcenia u uczniów umiejętności wyrażania muzyki ruchem. Ćwiczenia 

rytmiczne wymagają precyzji w odtworzeniu rytmu, dyscypliny rytmicznej 

i ruchowej. Ćwiczenia ekspresji ruchu wzbogacają rytmikę o element wyrazowy 

uwrażliwiają na podstawowe elementy dzieła muzycznego. Syntezą obu tych 

rodzajów ćwiczeń są ruchowe interpretacje utworów muzycznych, które 

w dużym stopniu zależą od treści muzycznych zawartych w utworach. Właśnie 

w rytmice poszukuje się związku: „pomiędzy ruchem ciała a ruchem w muzyce. 

Ruch musi być w swoim stylu i w swoim typie dopasowany do muzyki, która 

w rytmice odgrywa rolę przewodnią i nadaje jemu kierunek. Metoda Emila 
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Delacroze'a traktuje rytmikę jako element centralny, ale się do niej nie 

ogranicza. Jej integralne części stanowią solfeż i improwizacja. A więc 

w pełnym zakresie metoda ta obejmuje: rytmikę, solfeż i improwizację. Te trzy 

człony powiązane są wzajemnie, ciągle się przeplatają i uzupełniają. W okresie 

powstawania metody były one prowadzone łącznie, z czasem jednak rytmika 

zyskała tak wielką popularność, że zaczęła się usamodzielniać i dziś znana jest 

w wielu krajach świata 

,,Rytmika nie jest sztuką nie jest celem samym w sobie. Jest 

przygotowaniem do wszystkich dziedzin sztuki, jest wychowaniem[...] Jest 

czymś więcej niż metoda pedagogiczną['..] jest podstawą wszystkich czynności 

ludzkich i artystycznych'' (Jaques-Delacroze 1992). 

Rytmika Viva (zadania i gry dramatyczno – muzyczne), metoda autorstwa 

Barbary Gruberne – Bernackiej łączy rytmikę dalcrozowską z elementami 

najprostszych zadań aktorskich. Są to działania angażujące w równym stopniu 

kinestezję, słuch, wzrok, dotyk i rozszerzające skalę ich wrażliwości. Celem 

rytmiki vivy jest wspieranie holistycznego rozwoju człowieka, niesienie pomocy 

w korygowaniu różnego rodzaju zaburzeniach i profilaktyka w zakresie 

trudności szkolnych. 

W realizacji zadań pierwszoplanową rolę odgrywa muzyka. Stanowi siłę 

napędową inspirującą i stymulującą wszelkie działania. Autorem muzyki może 

być nauczyciel, np. improwizując do prowadzonych w czasie lekcji ćwiczeń. 

Można także korzystać z szerokiego repertuaru nagrań muzycznych. Ważny jest 

nie tylko właściwy dobór muzyki do ćwiczeń, ale przede wszystkim zwrócenie 

uwagi na jej gatunek, styl, charakter. W realizacji zadań konieczne jest 

spełnienie warunku uwzględniania wszystkich niuansów interpretacyjnych: 

agogicznych, dynamicznych, artykulacyjnych i barwowych. Zadania rytmiki 

vivy bazują na podstawowych wiadomościach o muzyce – są ich przełożeniem 

na praktyczne działania muzyczno – ruchowe. 
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1. Zakres wiadomości o muzyce: 

 metrorytmika: tempo, puls, metrum/2,3 i czteromiar i jednakowej 

jednostce ruchu; przebiegi rytmiczne jedno-dwu i czterotaktowe; wartości 

rytmiczne, ćwierćnuta, ósemka i półnuta- odpowiadające im pauzy; 

 forma: motyw, fraza, zdanie, budowa utworu muzycznego na przykładzie 

prostych, najczęściej spotykanych w praktyce form tanecznych i pieśni; 

 interpretacja: tempo rytm, dynamiką artykulacja; (ciało jako instrument 

możliwości wyrażania muzyki ruchem, niuanse interpretacyjne). 

2. Środki realizacji:  

 ćwiczenia samokontroli: 

 inhibicyjno – incitacyjne (koncentrujące, doskonalące pamięć, 

umiejętność dokonywania wyboru i szybkiego podejmowania decyzji, 

uczące kontrolowania emocji); 

 uczące orientacji w schemacie ciała i przestrzeni; 

 uczące organizowania ruchu w czasie i przestrzeni.  

 ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej dialogi, swobodne stymulowanie 

muzyką improwizacje na określony temat; 

 improwizacje ruchowe oparte o teksty słowne: rymowanki, wyliczanki, 

itp. 

 ćwiczenia rozwijające kreatywność (wariacyjne przetwarzanie małych 

struktur),  

 ćwiczenia wyciszające - relaksujące. 

 

Literatura: ,,Wychowanie muzyczne w szkole” nr 4/2008r. 

 

Wyszukała i opracowała: 

 Bożena Mielka 
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SYSTEM KSZTAŁCENIA I TERAPII „EDUKACJA PRZEZ RUCH” 

Z WYKORZYSTANIEM MUZYKI 

Edukacja przez ruch 

To system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje 

naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch 

uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. 

Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło 

zintegrowanego ruchu organizmu. 

 

Koło holizmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 integracja sensoryczna – to spójność wykonywanych czynności,  

współdziałanie, jednoczesność (dzieci patrzą, słuchają, kreślą, chodzą, 

dotykają) 
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 integracja sensoryczna, spójność podejmowanych czynności, proporcja 

w aktywizowaniu zmysłów – to podstawy holistycznych systemów 

edukacyjnych. 

 to ruch zapewnia zintegrowany sposób uczenia się organizmu, ruch 

wzmacnia koncentrację bo dotlenia mózg, bez ruchu nie mogą pracować 

zmysły – nie ma możliwości, aby w momencie ruchu nie pracowały 

zmysły 

 podczas zajęć ruch powinien być zaplanowany, rytmiczny, dopełniony 

muzyką  

Każde zajęcie zawiera: 

1. Ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym – 

rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała. 

2. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik 

plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy. 

3. Zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, 

swobodna rozmowa na jej temat. 

4. Wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki 

której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas 

zajęć. 

Poprzez pracę tą metodą dziecko: 

 Usprawnia motorykę małą poprzez kreślenie znaków 

grafomotorycznych, 

 Zdobywa umiejętność składania papieru wg zasad origami, 

 Wzbogaca swój słownik oraz nabywa umiejętności wypowiadania 

się, 

 Rozwija umiejętności współpracy w grupie, 
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 Odreagowuje stresy i niepowodzenia, 

 Zwiększa poczucie własnej wartości, 

 Będzie miało okazję przeżyć sukces. 

 

Edukacja przez ruch wykorzystuje 3 podstawowe formy aktywności 

dzieci: 

1. Ćwiczenie – doskonali poszczególne funkcje organizmu np. 

kreślenie, tupanie, skakanie 

2. Zabawę – zawiera kilka ćwiczeń np. w zabawie „Deszcz nad 

miastem” – dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką 

lewą i prawą 

3. Grę – składa się z kilku ćwiczeń wg określonych zasad (np. 

ograniczenie czasu ich wykonania) 

Zasady tworzenia zabaw na podstawie systemu Edukacja przez ruch: 

1. Ćwiczenia powinny być wykonywane w grupie; 

2. Ćwiczenia powinny być wykonywane wg określonej procedury 

ruchu, najlepiej rytmicznie przy muzyce; 

3. Zaplanowany ruch powinien być ruchem naturalnym wynikającym 

z potrzeby ruszania się w danej fazie rozwojowej; 

4. Ćwiczenie powinno się realizować poprzez dotyk i manipulację; 

5. Wprowadzanie ćwiczenia odbywa się poprzez ruch przedstawiony 

przez prowadzącego zajęcia – staje się prezentacją zasad zabawy lub 

gry; 

6. Każda rytmiczna zabawa ma określoną procedurę ruchu i sposób 

wzajemnych zachowań, prowadzący do powstania zabawki 
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dydaktycznej, karty pracy, materiału lub pomocy dydaktycznej do 

dalszej pracy. 

7. Prowadzący przygotowuje zabawy i gry: rytmiczną zabawę 

dydaktyczną wykorzystującą ruch wybranych części ciała (np. ręki, 

nogi); kinezjologiczną grę dydaktyczną wykorzystującą optymalny 

ruch całego ciała. 

Zalety systemu: 

Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, 

zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu 

sensorycznego. 

Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, 

zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców 

budujących wiedzę. 

System – Edukacja przez ruch umożliwia nauczycielowi bardzo 

trafne rozpoznanie stylów uczenia się dzieci i dostosowania pracy do ich 

faktycznych możliwości, jest wychowująco-kształcącym systemem 

komunikacji społecznej. W systemie dzieci poruszają się tak, jak 

proponuje ich organizm. Formami tego ruchu może być klaskanie, 

wyrzucanie rąk, wahanie, kołysanie się w ławce, wstawanie, siadanie, 

krzyżowanie nóg pod stołem, rąk na ławce, stukanie palcami, kreślenie 

palcami po blacie różnorodnych wzorów, wędrówka palcami po kartce, 

zaciskanie pięści, wyrzut pięści lub dłoni w górę lub w dół, skoki, obroty, 

a wszystko spontanicznie i zgodnie z potrzebą ruszania się w mniejszej lub 

większej przestrzeni. Obserwacja tego ruchu przez nauczyciela staje się 

źródłem wielu ważnych informacji o samych dzieciach: kto z grupy jest 

dzieckiem kinestetycznym, kto radzi sobie z koordynacją, a kto wymaga 

wsparcia. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki 
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dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu (zróżnicowanie ćwiczeń dla 

różnych grup wiekowych), a także rozwój społeczny dzieci (wspólnie 

z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej 

metody jest wykorzystanie origami oraz innych form plastycznych. 

W bardzo wielu ćwiczeniach systemu Edukacja przez ruch, dzieci 

poruszają się rytmicznie i wykorzystują do tego ruchu raz jedną, raz drugą 

rękę. Ruch naprzemienny powoduje wyrównanie energetyczne po obydwu 

stronach osi ciała, zwiększa dotlenienie mózgu, jest relaksujący, daje 

wrażenie swobody i odpoczynku, a jednocześnie bardzo dobrze 

przygotowuje organizm do podjęcia dalszej aktywności. Dlaczego ruch jest 

tak bardzo potrzebny w edukacji ? Wywołuje on najbardziej pożądane 

efekty edukacyjne, przede wszystkim dotlenia obie półkule mózgu, co 

prowadzić może w konsekwencji do synchronizacji pracy mózgu i jego 

większej wydajności.  

Ćwiczenia wykonywane przez dzieci mają zawsze dwa aspekty:  

- kształcący 

- terapeutyczny 

Dotyczą ruchu rąk, dłoni, palców, nóg, stóp, całego ciała najczęściej 

o charakterze naprzemiennym, którego źródłem jest podany rytm 

i stosowna muzyka oraz sama potrzeba ruchu tkwiąca w dziecku. Dzieci 

nie ruszają się dla samego ruchu ale dlatego, aby stworzyć nową jakość 

w doświadczeniu, którego efektem staje się plastyczna, techniczna, 

czasami w pełni artystyczna impresja budująca w dziecku poczucie 

sukcesu i samorealizacji. To właśnie do wykonywania tej artystycznej 

impresji najczęściej wykorzystywane są płaskie techniki sztuki origami. Ta 

plastyczna impresja w ujęciu dydaktycznym zamienia się w kartę pracy 

indywidualną lub całego zespołu. 
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TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ  MUZYCZNA DZIECKA 

 

,,Każde dziecko ma od urodzenia pęd witalny, który pcha je do 

zdobywania świata. Szacunek dla tego pędu jest warunkiem tworzenia” 

(O. Decroly) 

,,Dziecko prawie zawsze zdaje się improwizować, wyraża siebie przez to, 

co robi, jakby za pomocą własnego języka. Dziecko opowiada siebie w swoich 

wytworach, o własnej symbolice, ożywia je swoim własnym życiem” 

(B. Podolska, Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1987 r. s. 64). 

Śpiew, muzykowanie na instrumentach czy ruch przy muzyce daje 

dzieciom taką możliwość wypowiadania się. Zabawy muzyczne pozwalają 

dzieciom rozwijać twórczą ekspresję i fantazję. Muzyka jest dla nich 

uniwersalnym językiem i sposobem na wyrażenie dziecięcej spontaniczności. 
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Dzieci w naturalny dla siebie sposób wymyślają sobie wyliczanki, rymowanki 

czy melodie do znanych słów. Jest to dla nich swoista możliwość spontanicznej 

wypowiedzi. ,,Są to przeważnie melodie, a raczej melodeklamacje oparte na    

2 - 3dźwiękach z własnym tekstem: śpiewanki dla lalek, krótkie śpiewane 

dialogi, wrażenia z podróży, spacerów itp.” ( D. Malko, Metodyka wychowania 

muzycznego w przedszkolu, Warszawa 1 988,s. I45). Według Beaty Podolskiej 

aktywność twórcza dzieci musi rozwijać się w każdym działaniu by stała się 

nawykiem i wewnętrzną próbą. Cytuje ona w swej książce M. Debesse'go: 

„Twórczość małego dziecka jest zaspokojeniem istotnych potrzeb: potrzeby 

działania, ekspresji, realizacji. Angażuje wszystkie funkcje motoryczne 

i zmysłowe, a także życie uczuciowe, wyobraźnię, potrzebę naśladowania (...). 

Znajduje to swój wyraz w wielu formach: będą to zarówno babki z piasku, jak 

zabawy dramatyczne (...). Formy te ograniczone u najmłodszych dzieci do 

funkcji bardzo elementarnych, stopniowo nabierają charakteru świadomego 

i intelektualnego'' ( B. Podolska, Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1987 r. 

s. 64) 

Wg Doroty Malko kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dzieci 

realizowane powinno być za pomocą:  

a) improwizacji mówionych: 

 rytmizowanie podanych tekstów;  

 tworzenie własnych zrytmizowanych tekstów; 

 tworzenie tekstów do podanego rytmu. 

b) improwizacji wokalnych: 

 śpiewanie własnych melodii do podanych słów; 

 śpiewanie własnych melodii do podanego rytmu; 

 improwizowane kończenie rozpoczętej frazy. 

c) improwizacji instrumentalnych: 

 dobieranie akompaniamentu instrumentalnego do śpiewanych piosenek, 

słuchanych utworów instrumentalnych; 
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 tworzenie krótkich schematów rytmicznych; 

 improwizacje rytmiczno – melodyczne do zabaw. 

d) improwizacji ruchowych: 

 improwizacje ruchowe do podanej melodii, tematu rytmicznego; 

 zabawy ruchowe wg samodzielnych pomysłów dzieci; 

 ilustracje ruchowe wybranego tematu pozamuzycznego. 

e) integracji różnych form ekspresji twórczej: 

 realizacja form muzycznych AB, ABA, ronda  

 plastyczna interpretacja piosenek, utworów instrumentalnych lub ich 

niektórych elementów (linia melodyczna, artykulacja itp.) 

 tworzenie improwizacji instrumentalnych na podstawie obejrzanego 

filmu, przedstawienia teatralnego, wysłuchanej bajki, wiersza itp. 

 

Improwizacje mówione, wokalne i instrumentalne na 

zaproponowany przez nauczyciela temat instrumentalne 

opracowanie wiersza –propozycje rozwiązań metodycznych 

 

Śpiew jest najczęstszą formą muzycznej ekspresji, to dzięki piosence 

dziecko czuje się współtwórcą i współuczestnikiem danej sytuacji. W raz 

z postaciami piosenki bawi się, cieszy, smuci, przeżywa ich troski i radości, 

śpiewa dla siebie, a każde zwrócenie uwagi na nie choćby nawet pochwał, 

powoduje, że zaczyna się w tejże twórczości hamować. Nie potrzebuje ono 

żadnych słów, ani uwagi by zaistniał proces tworzenia. Proces twórczego 

myślenia i samodzielnego odkrywania własnych możliwości jest wartością samą 

w sobie. Dzieci tworzący, wyrażają siebie, a ich działanie jest aktem twórczej 

ekspresji. 

Ważne zatem, aby w przedszkolu wykorzystać ten wrodzony potencjał 

każdego dziecka i tak nimi pokierować, by zafascynowane procesem tworzenia 
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miały możliwość swobodnych wypowiedzi za pomocą np. melodeklamacji 

Dobry nauczyciel potrafi zaproponować temat, który wzbudzi u dzieci chęć 

tworzenia i zainteresuje je na tyle, że będą chciały otworzyć własne myśli 

i podzielić się nimi z innymi. 

Improwizacje mówione to nic innego jak zabawy słowem nastawione na 

zmiany akcentu czy rytmu. Dziecko uczy się, ze wypowiadane słowa mogą mieć 

rożną barwę i siłę głosu, różnie mogą być akcentowane i wypowiadane 

w różnych rytmach i różnym tempie. ,,Akcent rytmiczny (dotyczący czasu 

trwania sylaby czy par słowa) połączony z akcentem dynamicznym ( związanym 

z natężeniem głosu w mowie i śpiewie) oraz akcentem melodycznym 

(dotyczącym wznoszenia i opadania wysokości głosu) tworzą melodię zdania, 

jego ekspresję” ( R. Ławrowska, Muzyka i ruch, Warszawa 1988 r. s. 114). 

 

Improwizacje wokalne w przedszkolu przybierają następujące 

formy: 

 

 śpiewanie własnych melodii do podanych słów; 

 śpiewanie własnych melodii do podanego rytmu; 

 improwizowane kończenie rozpoczętej frazy. 

 

Dziecko lubi improwizować, musi mieć tylko ku temu warunki. 

Nauczyciele powinni umieć dostrzegać twórczą działalność dziecka, 

organizować ją i doceniać. To nauczyciel, który potrafi zachęcić dziecko do 

własnych wypowiedzi, stwarzający atmosferę wzajemnej życzliwości i aprobaty 

dla każdego pomysłu, jest motorem działalności twórczej dzieci w grupie 

przedszkolnej.  

Improwizacje wokalne w przedszkolu nie są jednak łatwą formą zajęć 

i bywa, że się nie udają. Nauczyciel powinien posiadać podstawowe 
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umiejętności, jakimi są dobrze sformułowane pytania dyskretna zachęta i środki 

dydaktyczne pobudzające twórcze działanie. 

Najprostszą improwizacją wokalną jest odpowiedź na pytanie zaśpiewane 

przez nauczycielkę, np. Jak się nazywasz? Kto siedzi obok ciebie? itd. Ciekawą 

formą swobodnej ekspresji wokalnej są improwizacje na tematy: oglądanych 

obrazków, filmów czy słuchanych opowiadań. Szczególne miejsce mają tu 

próby dokończenia ciągu zdarzeń poprzez zachęcające pytania nauczycielki. Te 

improwizacje często są nieuporządkowane rytmicznie, mają linię melodyczną 

opartą na kombinacjach 2 – 3 dźwięków. Gdy dzieci odnajdą się w tych 

prostych formach ekspresji, można zaobserwować zmianę na improwizacje 

poddane pewnej dyscyplinie rytmicznej i melodycznej. 

 

Improwizacje instrumentalne w przedszkolu przybierają następujące 

formy: 

 dobieranie akompaniamentu instrumentalnego do śpiewanych piosenek, 

 słuchanych utworów instrumentalnych; 

 tworzenie krótkich schematów rytmicznych; 

 improwizacje rytmiczno – melodyczne do zabaw. 

 

Każde przedszkole posiada instrumenty perkusyjne oraz te, które dzieci 

wykonują same z tzw. nieużytków. Stwarzają one szerokie możliwości 

wykorzystania ich w zabawach twórczych. Można też wykorzystać inne źródła 

dźwięku, np. szelest liści, szum wody albo sięgnąć po przedmioty codziennego 

użytku, zabawek, klocków i innych pomocy dydaktycznych. W przedszkolu 

improwizacje instrumentalne to przede wszystkim improwizacje o charakterze 

dźwiękonaśladowczym. Można tu wykorzystać np. opowiadania, wiersze czy 

piosenki zawierające w tekście odgłosy zwierząt, np. ko ko; miał; kle, kle, itp 

lub słowa opisujące zjawisko np. szumi woda, wieje wiatr, itp. Należy jednak 
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pamiętać, że ,,pierwsze próby muzykowania opierają się ma wykonywaniu 

prostych rytmów, jedno lub kilkutaktowych, następnie rytmów piosenek tańców 

porzekadeł.” ( U. Smoczyńska – Nachtman, Zabawy i ćwiczenia przy muzyce 

Warszawa 1982 r. s. 146) Kolejno potem może następować improwizowanie 

rytmiczne czy melodyczne by móc tworzyć formę muzyczną. 

Twórcza aktywność muzyczna dzieci powinna rozwijać się w każdym 

działaniu, aby stała się ich wewnętrzną potrzebą. Nauczyciel wprowadzający 

odpowiednio bodźce pobudza dzieci do ekspresyjnych możliwości wyrażania 

siebie. Oto przykłady takich działań 

 samodzielna rytmizacja tekstów z zabarwieniem dynamicznym w związku 

z określonymi stanami uczuciowymi dziecka, 

 „zabawy słowem” 

 powtarzanie słów ze zmianą ich akcentu, intonacji o zróżnicowanym 

tempie i sile głosu, itp.  

 „zabawy w echo” 

 powtarzanie słów lub krótkich tekstów z uwzględnieniem podanego 

rytmu, tempa, dynamiki, intonacji itp. 

 „echo rytmiczne” – jedno dziecko improwizuje rytm na wybranym 

instrumencie, a pozostałe powtarzają ten rytm w dowolny sposób (np. 

klaskanie, tupanie itp.) 

 Zabawa w „lustro” – powtarzanie rytmicznych ruchów improwizowanych 

przez jedno dziecko. 

 „zabawy w echo” – powtarzanie słów lub krótkich tekstów 

z uwzględnieniem podanego rytmu, tempa, dynamiki, intonacji itp. oraz 

prezentowanie przez dzieci wzorów do powtórzenia, 

 ćwiczenie „Powiedz to samo inaczej” – krótkie podane zrytmizowane 

zdanie (np. przysłowie, wyliczanka, zagadka) należy powiedzieć inaczej, 

zmieniając jego rytm, tempo, intonację dynamikę lub barwę, 
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 dobieranie innego niż podane słowa lub tekstu do podanego rytmu, 

 improwizowanie krótkich opowiadań na dowolny temat ilustrowanych 

efektami muzycznymi np. Interpretacja powiedzonka ,,Siała baba mak...” 

 śpiewana improwizowana odpowiedź na zadane pytania, np. co lubisz 

robić z mamą? 

 improwizacje wokalne poddane pewnej dyscyplinie rytmicznej –

 dobieranie własnych melodii do krótkich wierszyków, porzekadeł, 

zagadek itp. 

 improwizacje o charakterze dźwiękonaśladowczym np. krople deszczu – 

staccato na bębenku - łańcuch rytmiczny - rytm improwizowany przez 

jedno dziecko powtarza stojący obok kolega, który wymyśla własny rytm 

i przekazuje go następnemu dziecku itd. 

 tworzenie swobodnych tekstów – opowiadań wiążących się ze słuchaną 

muzyką, 

 improwizacje wokalne na temat wysłuchanych opowiadań, wierszy, 

oglądanych obrazków lub filmów, np. wymyśl zakończenie do 

opowiadania i zaśpiewaj je.  

 śpiewane wypowiedzi na dowolne lub zadane tematy, np. o warzywie 

o owocu o zabawce, o tym co widziały po drodze do przedszkola, czy na 

spacerze, itp. 

 muzyczne opracowanie wierszy i opowiadań, ilustracja wiersza: Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze w wierszu ,,Co słychać na wsi?” W. Chotomskiej 

albo instrumentalne wyrażenie odgłosów np. w wierszu ,,Co piszczy 

w trawie” S. Kraszewskiego czy „Deszczowa muzyka” J. Kulmowej,  

 dźwiękowa ilustracja sytuacji i postaci, np. pani jesieni, którą otaczają 

szeleszczące liście i padający deszcz. 
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Radość dziecka z własnej ekspresji i twórczego działania powinna być, 

głównym celem zajęć z edukacji muzycznej w przedszkolu. Należy unikać:  

 uporczywego nakłaniania dzieci do śpiewania piosenek, które nie bardzo 

im się podobają;   

 częstego powtarzania ruchów i gestów, które nie mają nic wspólnego 

z ekspresją dzieci;  

 narzucania wzorów i zbyt mocnego nacisku na jego powielanie;  

 forsowania głosu dzieci komendami typu: głośniej, wyraźniej, itp.;  

 trudnych melodycznie piosenek ze słuchu niedostosowanych do wieku 

dzieci i możliwości grupy;  

 gry na instrumentach wszystkich jednocześnie i gry na nieodpowiednim 

poziomie dostarczając dzieciom złych wrażeń estetycznych; 

 zamiany piękna muzyki na pseudo wykonania piosenek;  

 nie umiesz śpiewać poszukaj wzoru, bo fałszowane tony wypaczają 

piękno. 

 

Literatura: 

1. B. Podolska, Z muzyką w przedszkolu, Warszawa 1987 r. 

2. D. Malko, Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Warszawa 

1988r. 

3. J. R. Ławrowska, Muzyka i ruch, Warszawa 1988 r. 

4. U. Smoczyńska – Nachtman, Zabawy i ćwiczenia przy muzyce, 

Warszawa 1982 r. 

 

Opracowała: 

 mgr Lidia Zimmermann 
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SCENARIUSZE  ZAJĘĆ  KOLEŻEŃSKICH 

 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘCIA  KOLEŻEŃSKIEGO  

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Bajki i bajeczki.” 

TEMAT ZAJĘCIA: ,, Lubimy się bawić z  muzyką.” 

DATA: 22.02.2011 r. 

PROWADZĄCA: mgr Ewa Filipiak 

GRUPA DZIECI:  3- letnich. 

CELE: dziecko 

 Powita się w kręgu z innymi dziećmi i weźmie udział w zabawie. 

 Zilustruje ruchem słyszaną muzykę. 

 Słuchając muzyki narysuje pajęczynę dla swojego pajączka. 

 

TEŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec.( Pp 8) 

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także 

improwizuje ją ruchem. 

 

FORMY AKTYWNOŚCI:  Muzyczna, ruchowa, plastyczna.  

METODY: Czynne, słowne, praktycznego działania. 

ORGANIZACJA PRACY: Zbiorowa, indywidualna.  

POMOCE: Maskotka pszczoły, płyta CD z utworami Batii Strauss –

 „Le Basque”, sylwetka pajączka, kartki i kredki do rysowania. 

LITERATURA: 
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Podstawa programowa z 23 grudnia2008, Program  ,,Nasze przedszkole” 

M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, ,,Program wspomagania rozwoju, 

wychowania i edukacji starszych przedszkolaków ” E. Gruszczyk – Kolczyńska, 

Ewa Zielińska, Przewodnik metodyczny ,,Przedszkole trzylatka 2”, Kalendarz 

muzyczny w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman, ,,Aktywne słuchanie  

muzyki wg Batii Strauss” J. Tarczyński, ,,Próby polskiej adaptacji metody Batii 

Strauss” J. Tarczyński, ,,Słuchanie muzyki” E. Hoffman –Lipska, ,,Aktywne 

słuchanie  muzyki” Ligia Hnidec. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Powitanie rymowanką: ,,Dwie małe rączki”. 

2. A teraz zaczarujemy wszystkie dzieci i naszą salę: ,,Czarowanie” 

aktywność ruchowo muzyczna wg Batii Strauss. 

3. Ceremoniał z Pszczółką Mają: Dzieci siedzą w kręgu, 

N.- Przyleciała pszczoła żółta i wesoła, a nazywa się... 

Dz.- Pszczółka Maja. Dzieci podają maskotkę z rąk do rąk i mówią: 

        Jestem Oliwia, Jestem Kacper, itd. 

4. Przypomnijcie sobie naszą zabawę z duchami na strychu, zastanówcie się 

kto jeszcze może tam mieszkać - dzieci podają przykłady. Np. pajączki. 

Pajączki potrzebują dużo nitki. To zabawmy się w ,,Nawijanie nitek” 

aktywność ruchowo muzyczna wg Batii Strauss. 

5. Posłuchajcie tej muzyki ,,Le  Basque”, z czym wam się kojarzy – 

swobodne wypowiedzi dzieci. To teraz zaproponuję wam nową zabawę 

w ,,Pajączka” przy muzyce  ,,Le  Basque”  aktywność ruchowo muzyczna 

wg Batii Strauss. 

Dzieci stoją w kole i  pokazują za nauczycielem. 

,,Biegnie, biegnie, biegnie, biegnie, siup; 4x 
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   Taki zły; 4x 

    I naprawia z jednej strony już; 2x” 

6. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,, Pająki”. 

7. To może jeszcze raz zabawimy się w ,,Pajączka” przy muzyce  ,,Le  

Basque”  aktywność ruchowo muzyczna wg Batii Strauss. 

8. Za wspaniałą zabawę  mam dla każdego z was wesołego pajączka, 

proszę narysować tak, jak potraficie dla niego pajęczynę i go nakleić. 

(w tle słychać muzykę ,,Le  Basque”)  

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO  

 

OPRACOWAŁA I PROWADZIŁA:  mgr Teresa Soja 

DATA:03.11.2010r. 

GRUPA: 4 latki 

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  

Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec (PP 8) 

1)   śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 

chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu. 

TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy z piosenką Jeżyk i liście. 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

 zaśpiewa refren piosenki; 

 akompaniuje do piosenki gestodźwiękami; 

 zilustruje dźwięki piosenki za pomocą: reklamówek, klocków. 

METODY: słowne, czynne, praktycznego działania. 

FORMY AKTYWNOŚCI: muzyczna, językowa, ruchowa. 
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansza z ilustracją piosenki za pomocą symboli i 

prostych słów, płyta CD Piosenki i zabawy cz. 1 – „Jeżyk i liście”, reklamówki, 

klocki, sylweta jeża, kolorowe liście. 

LITERATURA:  

E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska Program wspomagania rozwoju, 

wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków), 

s. 182 - 189, Książka Nauczyciela.  Część 1. Entliczek  Pętliczek  

B. Podolska  Z muzyką w przedszkolu. 

 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie: Witam wszystkich, którzy się uśmiechają, …witam dziewczynki, 

itp.  

2. Autoprezentacja przy muzyce: Kto to taki … w trakcie przygrywki dzieci 

kolejno wypowiadają swoje imię..  

3. Słuchanie piosenki Jeżyk i liście. Omówienie nastroju i treści piosenki. 

4. Śpiewanie piosenki z pomocą planszy z zakodowaną treścią piosenki –

 rozkodowanie znaków i śpiewanie. 

5. Akompaniowanie do piosenki gestodźwiękami. Dzieci siedzą na dywanie 

i śpiewają piosenkę, akompaniując do niej gestodźwiękami. Na słowa: szu, 

szur, szur, pocierają dłonią o dłoń. Podczas refrenu, na słowa: tupu, tap, 

tupu, tap, rytmicznie klepią rękami o podłogę i naśladują gestem łapanie 

liści. 

6. Instrumentacja piosenki za pomocą przedmiotów, które wydają dźwięki: 

szur, szur – pocieranie w rękach reklamówką, tupu, tap – stukanie klockiem 

o klocek. Podział dzieci na dwie grupy.  

7. Ewaluacja. Rozdanie dzieciom listków, nagród za wspólną zabawę. Jeżeli 

zabawy podobały się bardzo, dziecko nakleja listek na jeżu, jeżeli nie 

podobały się nakleja pod jeżem. 
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SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

GRUPA WIEKOWA: 5 – 6 latki 

DATA: 16.03.2011 r. 

PROWADZĄCA: Bożena Mielka 

TEMAT: „Z muzyką weselej" 

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  

Tworzy muzykę korzystając z instrumentów 

perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ruchem. 

CELE OPERACYJNE: dziecko 

   - improwizuje ruchem i elementami tanecznymi wybrane formy utworów 

muzyki klasycznej, 

   - wyklaszcze, wystuka lub odtworzy za pomocą instrumentów perkusyjnych 

rytm wierszyków recytowanych przez nauczyciela, 

   - wykona ilustrację muzyczną na instrumentach do wiersza „Krakowski 

hejnał". 

METODY: czynna - zadań stawianych dzieciom, samodzielnych doświadczeń. 

Elementy Muzykoterapii,  Rytmika Viva. 

FORMY AKTYWNOŚCI: muzyczno- ruchowa. 

POMOCE DYDAKTYCZNE: płyta CD z utworami muzyki klasycznej 

(Rytmika Viva), apaszki, mandale, kredki, Beatrix Podolska „Dźwięczące 

wiersze". 

PRZEBIEG: 

1. Powitanka: 

Wszyscy w kole tu stoimy i za ręce się trzymamy dzień dobry już mówimy, 

tak zajęcia zaczynamy. 

2. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem chustek szyfonowych 

„Podmuchy wiatru". 

    Podkład muzyczny: Joseph Haydn - „Serenada". 
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3. Rytmizowanie imion. Nauczyciel wystukuje na bębenku stały rytm i do 

rytmu sylabizuje swoje imię. Dziecko siedzące po prawej stronie, wchodzi 

w odpowiednim miejscu z rytmizacją swojego imienia. 

4. Rytmizowanie wierszyków: 

     •  Deszczyk kapie: kap, kap, kap. Jeśli lubisz to go złap. 

     •  Kto tak puka? Kto tak stuka? To robaczków dzięcioł szuka. 

     •  Nawlekam na nitkę czerwone korale, bo mama w koralach wygląda 

        wspaniale. 

5. Ilustracja muzyczna wiersza „Krakowski hejnał". 

6. Zabawa odprężająca. Masażyk - Julian Tuwim „Rzeczka". 

    Płynie, wije się rzeczka, jak błyszcząca wstążeczka. 

    Tu się srebrzy, tu ginie, a tam znowu wypłynie. 

7. Mandala - wyrażanie swoich uczuć za pomocą barw. Dzieci siedzą w kole 

i słuchają muzyki relaksacyjnej. Oczy zamknięte. Wprowadzamy je w miły 

nastrój. Następnie przechodzą do stolików i rozpoczynają pracę. Malują 

tylko ulubionym kolorami. Gotowe mandale wycinają nożyczkami. 

8. Rozmowa na temat wykonanych prac. Dzieci siedzą w kręgu, pokazują 

sobie wzajemnie swoje koła i opowiadają o tym co namalowały. Wspólnie 

z nauczycielem przyklejają swoje koła, na dużym kole z szarego papieru. 

Koło symbolizuje grupę dzieci. Jest to koło przyjaźni. 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO  

 

OPRACOWAŁA:  mgr Elżbieta Utkowska 

DATA:18.03.2011r. 

GRUPA: 5, 6 latki 

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  

Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec (PP 8) 
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4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.(PP 14) 

7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz 

często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. 

TEMAT ZAJĘĆ: „Słuchaj, zapamiętaj i powtórz szeregi dźwiękowe”. 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

 Skupi uwagę na dźwiękach instrumentów; 

 Uważnie wsłucha się w rytm i ustali sąsiedztwo dźwięków, potem 

odtworzy to, co zapamiętało. 

METODY: słowne, czynne, praktycznego działania. 

FORMY AKTYWNOŚCI: matematyczna, muzyczna, językowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: niski stolik, parawan, zestaw instrumentów 

perkusyjnych – bębenek, trójkąt, talerze, grzechotka, koperty z zestawem 

kartoników przedstawiających sylwetki instrumentów (po 10 kartoników 

każdego rodzaju), po jednym długim kartonie dla każdego dziecka (15x80). 

LITERATURA:  

E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie dzieci w rozwoju 

zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania”. 

 

PRZEBIEG: 

8. Powitanie: ……………………………………. 

9. Zabawa muzyczna: „Trójkąt – bębenek – talerze”. Przed każdym dzieckiem 

jest karton, a obok posegregowane kartoniki. Nauczyciel wyjaśnia: 

 Najpierw patrzcie i słuchajcie. Ten instrument znacie (pokazuje 

trójkąt). Proszę podnieść do góry kartonik z sylwetką trójkąta. To 

trójkąt – posłuchajcie i zapamiętajcie jego dźwięk (uderza jeden raz i 

odkłada trójkąt na swoje miejsce). 
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 Ten instrument także znacie (pokazuje bębenek). Proszę podnieść do 

góry kartonik z jego sylwetką … To bębenek - posłuchajcie 

i zapamiętajcie jego dźwięk (uderza jeden raz i odkłada bębenek). 

 Znacie także ten instrument (pokazuje talerze). Proszę podnieść do 

góry kartonik z jego sylwetką … To talerze - posłuchajcie 

i zapamiętajcie ich dźwięki (uderza jeden raz i odkłada talerze). 

 Nauczyciel zasłania parawanem stolik z instrumentami. 

 Teraz niespodzianka. Wejdę za parawan i zagram na instrumentach. 

Uważnie słuchajcie i starajcie się zapamiętać dźwięki oraz ich 

kolejność. Potem ułóżcie kartoniki z instrumentami w takiej 

kolejności, jak na nich grałam. 

a. Zabawa rytmiczno – słuchowa I. Nauczyciel za parawanem 

wygrywa trzykrotnie rytm, uderzając po jednym razie w 

instrumenty: bębenek – trójkąt – talerze. Dzieci słuchają i układają 

kartoniki zgodnie z zapamiętanym rytmem. Nauczyciel wychodzi 

zza parawanu i sprawdza, jak dzieci ułożyły kartoniki. Jeżeli się 

myliły, trzeba powtórzyć wygrany rytm na instrumentach.  

b. Zabawa rytmiczno – słuchowa II. To było łatwe. Teraz będzie 

odrobinę trudniej. Będę wygrywała rytm uderzając jeden lub dwa 

razy. Potem ułożycie kartoniki tak: jedno uderzenie – jeden 

kartonik, dwa uderzenia – dwa kartoniki. Zaczynamy: uważajcie, 

słuchajcie, zapamiętajcie. 

Nauczyciel wchodzi za parawan i wygrywa na instrumentach taki rytm: 

 Bębenek – 2 uderzenia; 

 Trójkąt – 2 uderzenia; 
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 Talerze – 1 uderzenie. 

Powtarza to trzykrotnie. Dzieci słuchają i układają kartoniki zgodnie 

z tym, co usłyszały i zapamiętały. Gdy uporają się z układaniem 

kartoników, nauczyciel proponuje: Jeszcze raz zagram rytm, aby każde z 

was mogło sprawdzić, czy dobrze ułożyło. Gdyby okazało się, że 

większość dzieci ma kłopoty, trzeba powtórzyć tą zabawę w wersji 

łatwiejszej. 

10. Zabawa muzyczna: „Trójkąt – talerze – grzechotka – bębenek”. 

 Przed każdym dzieckiem jest podłużny kartonowy prostokąt 

i posegregowane kartoniki z sylwetkami instrumentów: trójkąta, 

talerzy, grzechotki, bębenka (wszystkiego po 10); 

 Na stoliku leżą instrumenty: trójkąt, talerze, grzechotka, bębenek. 

Nauczyciel pokazuje dzieciom po kolei instrumenty i gra na nich. 

Dzieci patrzą i słuchają, wskazują kartoniki z sylwetkami 

instrumentów; 

 Nauczyciel zasłania stolik parawanem. 

a. Zabawa rytmiczno – słuchowa I. Zabawa będzie taka jak poprzednio. Za 

parawanem wygram na instrumentach rytm. Słuchajcie i układajcie 

z kartoników to, co usłyszycie. 

 Nauczyciel wchodzi za parawan i uderza w instrumenty po jednym 

razie w takiej kolejności: trójkąt – talerze – grzechotka – bębenek. 

Dzieci układają kartoniki w szeregu zgodnie z zapamiętanym rytmem. 

Nauczyciel wychodzi zza parawanu i sprawdza, jak dzieci ułożyły 

kartoniki. Jeżeli się myliły, trzeba powtórzyć zabawę. 
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b. Zabawa rytmiczno – słuchowa II. Teraz będzie odrobinę trudniej. Będę 

wygrywała różne dźwięki, uderzając w instrumenty jeden lub dwa razy. 

Słuchajcie uważnie. Potem ułożycie kartoniki tak: jedno uderzenie na 

instrumencie – 1 kartonik, dwa uderzenia na instrumencie – 2 kartoniki. 

 Nauczyciel za parawanem wygrywa na instrumentach taki rytm: 

 Trójkąt – 1 uderzenie; 

 Talerze – 2 uderzenia;  

 Grzechotka – 1 uderzenie; 

 Bębenek – 2 uderzenia. 

Taki rytm trzeba powtórzyć trzykrotnie. Dzieci układają kartoniki zgodnie 

z tym, co usłyszały i zapamiętały. Gdy dzieci uporają się z tym, 

nauczyciel stwierdza: Jeszcze raz zagram na instrumentach. Każde z was 

może sprawdzić, czy dobrze ułożyło. Gdyby okazało się, że większość 

dzieci ma kłopoty, trzeba powtórzyć tą zabawę w wersji łatwiejszej np.: 

trójkąt – 1 uderzenie, talerze – 1 uderzenie, grzechotka – 1 uderzenie, 

bębenek – 2 uderzenia. Uderzenia w instrumenty należy powtórzyć 

trzykrotnie.  

11. Ewaluacja.  

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Jak ubieramy się jesienią? 

TEMAT ZAJĘCIA: Zabawy z jesienną pogodą. 

PROWADZĄCA: Małgorzata Starzyńska 

DATA: 17.11.2010. 
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GRUPA WIEKOWA: 5 – 6 – latki 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, Pląsy i taniec (PP 8) 

   3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych 

   przedmiotów), a także improwizuje je ruchem; 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

   •  wymieni zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni 

   •  zagra na instrumentach perkusyjnych (tamburyn, grzechotka, trójkąt, 

      kołatka, talerze) 

METODY: 

   •  Czynne: zadań stawianych dziecku 

   •  Słowne: rozmowa, objaśnienia, żywego słowa 

   •  Inne: aktywność muzyczno -ruchowa wg Batii Strauss 

POMOCE: Płyta CD z aktywnością muzyczno- ruchową wg Batii Strauss; 

instrumenty perkusyjne; opowiadanie nauczyciela; gazety 

LITERATURA:  

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci 

„Nasze Przedszkole”, Przewodnik metodyczny „Bawię się i uczę” wydawnictwo 

MAC Edukacja, M. Staniek, Papierowe czary- zabawy ruchowe z 

zastosowaniem różnych form papieru. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1.  Nazywanie zjawisk atmosferycznych przedstawionych na obrazkach 

i przyporządkowanie do nich odpowiednich napisów: słońce, chmura, 

   deszcz, burza, grad, śnieg 

      •  określanie, z którymi zjawiskami atmosferycznymi możemy się 

         spotkać jesienią 

2.  Przyporządkowanie określonym zjawiskom atmosferycznym 

   instrumentów perkusyjnych 
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3.  Aktywność muzyczno- ruchowa wg Batii Strauss „Deszczyk" 

4.  Opowiadanie nauczyciela przy akompaniamencie instrumentów 

   Idziemy na spacer, świeci słońce          tamburyn 

   Nagle nadciągają chmury               grzechotka 

   Zaczyna padać deszcz.                   trójkąt 

   Chowamy się, 

   aby nie zmoknąć. 

   Pada grad,                            kołatka 

   słychać gromy                        talerze 

   /widać błyskawice. 

   Pozostajemy w naszej kryjówce. 

   Nareszcie znowu pojawia się słońce       tamburyn 

   /idziemy do domu. 

      • akompaniuje nauczyciel i chętne dzieci 

   5. Zabawa ruchowa z zastosowaniem papieru (gazety) „Wiatr, wichura, 

wietrzysko" 

         •  dźwięki ciche: dzieci poruszają się po gazecie całym ciałem 

           w sposób delikatny, tak aby gazeta cichutko szeleściła 

         •  dźwięki zagrane głośniej: dzieci poruszają się nieco mocniej 

         •  dźwięki bardzo głośne: dzieci poruszają się gwałtownie 

         •  ugniatanie papierowych kul i rzucanie  ich do kosza- powoli 

            nadchodzi zima 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Kapie, kropi, mży 

TEMAT ZAJĘCIA: „Do przyjaciela”- instrumentacja utworu muzycznego 
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PROWADZĄCA: Magdalena Jama 

DATA: 04.11.2010. 

GRUPA WIEKOWA: 5-6 - latki 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec( PP 8) 

3) tworzy muzykę,  korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz  innych 

przedmiotów), a także improwizuje je ruchem; 

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

 w skupieniu wysłucha muzyki 

 zagra na nietypowych instrumentach muzycznych  (plastikowe butelki, 

woreczki foliowe, plastikowe butelki z piaskiem) 

METODY: 

 Czynne: zadań stawianych dziecku  

 Percepcyjne: uprzystępniania sztuki 

 Słowne: rozmowa, objaśnienia 

 Inne: elementy pedagogiki zabawy, aktywność muzyczno –ruchowa wg 

Batii Strauss 

POMOCE: Płyta CD z aktywnością muzyczno- ruchową wg Batii Strauss oraz 

Płyta CD z pląsami „Dyrdy – myrdy”, „Powitanka”; instrumenty muzyczne: 

grzechotki, plastikowe butelki, pałeczki; woreczki foliowe    

LITERATURA:  

M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska, Program edukacji przedszkolnej 

wspomagający rozwój aktywności dzieci Nasze Przedszkole;  Przewodnik 

metodyczny Bawię się i uczę wydawnictwo MAC Edukacja;  L. Bzowska, R. 

Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska , Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:  

1.  Pląs taneczny „Powitanka” 
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Są już z nami wszystkie dzieci  

No to zaczynamy 

Jedna ręka, druga ręka 

Wszystkich dziś witamy 

Ref.: Kto taka piosenkę zna 

niechaj zrobi tak, jak ja (2x) 

 

2. Swobodne wypowiedzi dzieci nt. „Kto to jest Przyjaciel?” 

Nauczyciel pyta dzieci : 

- Kto waszym zdaniem jest przyjacielem, jaki powinien być przyjaciel? 

Dzieci swobodnie się wypowiadają. 

- Dziś zaprezentuje wam utwór instrumentalny, czyli taki, w którym nie ma 

słów. Utwór ten nosi nazwę „Do przyjaciela”. Posłuchajcie. 

3. Słuchanie utworu instrumentalnego „Do przyjaciela” 

Dzieci wsłuchują się w utwór, który nauczyciel prezentuje na płycie CD  

  Instrumentacja utworu 

Podział dzieci na grupy, rozdanie instrumentów muzycznych: 

- Chciałabym, abyście spróbowali zagrać na instrumentach do tego utworu. 

Podzielę was na cztery grupy. Każda grupa otrzyma instrumenty i będziecie grać 

do określonych partii utworu 

 granie do poszczególnych sekwencji utworu z nauczycielem w roli 

dyrygenta 

 granie do utworu odtwarzanego w całości z nauczycielem w roli 

dyrygenta 

  granie do utworu odtwarzanego w całości z chętnym dzieckiem w roli 

dyrygenta 

 

4. Pląs taneczny na zakończenie „Dyrdy- myrdy”: 

Tańce, śpiewy i zabawy dzisiaj kończyć pora 
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Jutro znowu się spotkamy i znów do wieczora 

Ref.: Skoki, wrzaski i oklaski 

Hop- ha- tra- la- la 

Dyrdy- myrdy- fiku- miku 

Trzasku- prasku- bum. 

 

 

SCENARIUSZE  ZAJĘĆ  OTWARTYCH 

 

SCENARIUSZ  ZAJĘCIA  OTWARTEGO DLA RODZICÓW  

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ,,Będę malarzem”. 

TEMAT ZAJĘCIA: ,, Mamo, tato bawmy się razem”. 

DATA: 02.03.2011 r. 

PROWADZĄCA: mgr Ewa Filipiak 

GRUPA DZIECI:  3- letnich. 

CELE: dziecko 

 Powita się w kręgu z innymi dziećmi, rodzicami i weźmie  

udział w zabawie. 

 Zilustruje ruchem słyszaną muzykę. 

 Kreśli rytmicznie pionowe kreski, ozdobi powstałą trawę stokrotkami.  

 

TEŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec.( PP 8) 

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także 

improwizuje ją ruchem. 
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FORMY AKTYWNOŚCI:  Muzyczna, ruchowa, plastyczna.  

METODY: Czynne, słowne, praktycznego działania. 

ORGANIZACJA PRACY: Zbiorowa, indywidualna.  

POMOCE: Maskotka pszczoły, płyta CD z utworami Batii Strauss,  

kartki i kredki do rysowania, wycięte białe i różowe koła origami, klej. 

 

LITERATURA: 

Podstawa programowa z 23 grudnia2008, Program  ,,Nasze przedszkole” 

M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, ,,Program wspomagania rozwoju, 

wychowania i edukacji starszych przedszkolaków ” E. Gruszczyk - Kolczyńska, 

Ewa Zielińska, Przewodnik metodyczny ,,Przedszkole trzylatka 2”, Kalendarz 

muzyczny w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman, ,,Aktywne słuchanie  

muzyki wg Batii Strauss” J. Tarczyński, ,,Próby polskiej adaptacji metody Batii 

Strauss” J. Tarczyński, ,,Słuchanie muzyki” E. Hoffman –Lipska, ,,Aktywne 

słuchanie  muzyki” Ligia Hnidec, ,,Edukacja przez ruch- kropki, kreski, owale, 

wiązki” D. Dziamska. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1.Powitanie rymowanką: ,,Dwie małe rączki”. 

2.A teraz zaczarujemy wszystkie dzieci i rodziców: ,,Czarowanie” aktywność 

ruchowo - muzyczna wg Batii Strauss. 

3. Ceremoniał z Pszczółką Mają: Dzieci i rodzice siedzą w kręgu, 

N.- Przyleciała pszczoła żółta i wesoła, a nazywa się... 

Dz.- Pszczółka Maja. Dzieci, rodzice podają maskotkę z rąk do rąk i mówią: 

        Jestem Oliwia, Jestem Kacper, itd. 

 



45 

 

4. To zabawmy się wspólnie w ,,Nawijanie nitek” aktywność  

ruchowo- muzyczna wg Batii Strauss. 

5. To może jeszcze jedna zabawa w ,,Pajączka” przy muzyce  ,,Le  Basque”  

aktywność ruchowo- muzyczna wg Batii Strauss. 

6. Zbliża się wiosna i niedługo będzie już zielona trawa. Mam propozycję: 

 Narysujmy do słyszanej muzyki trawę w powietrzu, 

 A teraz spróbujemy   narysować na dywanie. 

7. Kreślenie rytmicznych pionowych kresek. 

 Teraz wspólnie z rodzicami rysujemy wiosenną trawę (z góry na dół 

kreślimy pionowe kreski w rytm słyszanej muzyki). 

8.Składanie papierowych stokrotek - ćwiczenia zintegrowanego swobodnego 

działania. 

9. Swobodna rozmowa i konstruowanie wspólnego obrazu 

,, Stokrotki mieszkają w trawie”. 

10.Pożegnanie rodziców i dzieci. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

 

PROWADZĄCA: Teresa Soja 

DATA: 21.10.2010r. 

GRUPA WIEKOWA: 4 – latki 

ZAGADNIENIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  

Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „Liście malowane, pod drzewami rozsypane.” 

TEMAT ZAJĘCIA: „Zabawa kolorami przy muzyce”  

CEL OGÓLNY: rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 
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CELE OPERACYJNE: dziecko: 

   •  nakreśli rytmicznie kreseczki i kropki; 

   •  wytnie pasek z kreskami i kropkami; 

   •  ułoży z kółek drzewo duże lub małe. 

 METODY: czynne, słowne, praktycznego działania, system Edukacja przez 

ruch, pedagogika zabawy. 

 FORMY AKTYWNOŚCI: muzyczna, plastyczna, słowna, ruchowa, 

matematyczna.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kredki pastelowe białe, kartki formatu A – 4 

w kolorze niebieskim i białym, koła w kolorach: żółtych, pomarańczowych, 

brązowych. 

LITERATURA:  

Dorota  Dziamska: „ Edukacja przez ruch” – kropki, kreski, owale, wiązki, płyta 

CD „Zbieram, poszukuję, badam” – nr 8 lub żywy dowolny marsz. 

 

PRZEBIEG: 

1. Zabawa integracyjna: Witam wszystkich, którzy mają długie włosy –

machają ręka na powitanie, ….którzy mają jasne włosy, ciemne itp. … 

2. Zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence Jesienna zabawa.  

3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat kolorów jesieni: - dlaczego 

jesienią liście spadają, dlaczego są kolorowe? 

4. Zabawa plastyczna kolorami: 

 

A. Ćwiczenia graficzne, rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu 

całego ciała w trakcie słuchanej muzyki. 

 

 Kreślenie rytmicznych kreseczek (zielonych) na kartce między 

widocznymi liniami zagięcia kartki przy muzyce prawą ręką, na znak 

nauczyciela zmiana ręki; 
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 Chodzenie wokół stolika i rytmiczne klaskanie, na znak siadanie w innym 

miejscu; 

 Kreślenie rytmicznych kropek – raz żółtych, a raz czerwonych na kartce 

przy muzyce; 

 

B. Swobodne działanie z wykorzystaniem różnorodnych technik 

plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy. 

 Wycinanie paska z kreseczkami i kropkami; 

 Przyklejenie paska na niebieskiej kartce; 

 Ułożenie z kół korony drzewa i pnia – przyklejenie ich. 

* Dorosły pomaga wycinać i przyklejać. 

 

C. Zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową. 

 ułożenie swoich prac na dywanie; 

 chwalenie dzieci za piękne wykonanie prac. 

 

D. Wykorzystanie powstałej karty pracy, do innych form działań dzieci. 

 Dziecko liczy drzewa, porównuje wielkości; 

 

5. Ewaluacja – jeżeli zabawy bardzo się podobały, dziecko nakleja listek na 

drzewie, jeżeli nie podobały się nakleja pod drzewem. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW  W FORMIE 

WARSZTATOWEJ 

 

PROWADZĄCA:  Małgorzata Starzyńska  

GRUPA: 5,6-latki 

DATA: 10. 01 .2011 r. 
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TEMAT: Zabawy przy piosence ,,Gawron” 

CELE OPERACYJNE: dziecko:  

 wykona instrument,  

 porusza się rytmicznie przy muzyce. 

FORMY AKTYWNOŚCI: muzyczna ruchowa, językowa. 

METODY: czynne, słowne. 

POMOCE: płyta CD z piosenką, buteleczki po jogurcie, papier samoprzylepny, 

groch, fasola, ryż, opaski na głowę. 

 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie  ze śpiewem: nauczyciel- dzieci, dzieci- rodziców.  

2. Wykonanie instrumentów z buteleczek po jogurcie (rodzice pomagają 

dzieciom). 

3. Zabawa: „Echo rytmiczne” wg U. Smoczyńskiej – Nachtman.  

 Odtwarzanie przez dzieci krótkich motywów rytmicznych 

podawanych przez nauczyciela. 

4. Słuchanie piosenki: ,,Gawron”. 

5. Rozmowa na temat piosenki.  

 Jak wygląda gawron?  

 Co robi?  

 O co prosi dzieci? 

6. Zabawa przy piosence: ,,Gawron”. 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW 

 

DATA: 27.10.2010 r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Utkowska 

TREŚCI PROGRAMOWE: 

„Wychowanie przez sztukę-muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
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-śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcu i muzykowaniu. 

TEMAT: „Podroż do krainy Muzyki”. 

CEL OGÓLNY: rozwijanie różnorodnych form ekspresji. 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

 Zaśpiewa i zatańczy pląs „Muzykanci Konszabelanci”, 

 wykona z rodzicami instrument perkusyjny: grzechotka, bębenek, 

 zagra rytm muzyki marszowej na swoim instrumencie, 

ŚRÓDKI DYDAKTYCZNE: instrumenty perkusyjne: grzechotka, bębenek, 

tamburin, butelki plastikowe, pudełka po serkach, nożyczki, folia 

samoprzylepna. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1.Powitanie: „Piosenka powitalna” 

„Wszyscy są, witam was, 

 zaczynamy już czas. 

 Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa trzy.”  

2. Kosz instrumentów perkusyjnych, zagadki, odgadywanie po odgłosach, 

dotyku, opisie. 

3. Zabawa przy pląsie „Muzykanci Konszabelanci”. 

4. Zachęcenie dzieci i rodziców do wykonania niekonwencjonalnych 

instrumentów (butelki, pudełka, kasza, ozdabianie ich folią przylepną) . 

5. Autoprezentacja – demonstracja swojego instrumentu. 

6. Instrumentacja piosenki „Marsz przedszkolaków”. 

7. Ewaluacja „W dzisiejszej zabawie podobało mi się..” 

8. Podziękowanie za udział w zabawach. 

  

 



50 

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Wiosna w błękitnej sukience 

TEMAT ZAJĘCIA: Instrumentacja utworu muzycznego „Pizzicato”  L. Delibes 

PROWADZĄCA: Magdalena Jama 

DATA: 17.03.2011. 

GRUPA WIEKOWA: 5-6 - latki 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec (PP 8) 

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu 

muzycznego , wyraża je, pląsając lub tańcząc 

4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej 

CELE OPERACYJNE: dziecko: 

 w skupieniu wysłucha muzyki 

 zagra na nietypowych instrumentach muzycznych  (plastikowe 

opakowania po jogurcie i gumki recepturki) 

METODY: 

 Czynne: zadań stawianych dziecku  

 Percepcyjne: uprzystępniania sztuki 

 Słowne: rozmowa, objaśnienia 

 Inne: elementy pedagogiki zabawy, aktywność muzyczno –ruchowa wg 

Batii Strauss 

POMOCE: Płyta CD z aktywnością muzyczno- ruchową wg Batii Strauss, płyta 

CD z pląsem „Dyrdy- myrdy”, płyta CD z utworami RYTMIKA VIVA; 

instrumenty muzyczne: plastikowe opakowania po jogurcie z gumką recepturką 

LITERATURA: M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska, Program edukacji 

przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Nasze Przedszkole;  

Przewodnik metodyczny Bawię się i uczę wydawnictwo MAC Edukacja;  
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L. Bzowska, R. Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska , Z zabawą i bajką w świecie 

sześciolatka 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:  

 

1. Zabawa rytmiczna w kole do utworu „Medival Babes- Ah Si Mon 

Moine” 

Dzieci i Rodzice wspólnie tańczą w rytm muzyki 

2. Wykonywanie instrumentu muzycznego: 

 Zaproszenie rodziców i dzieci do stolików z przygotowanymi materiałami 

(opakowanie po jogurcie, gumki recepturki, krepa). Wyjaśnienie sposobu 

wykonania instrumentu.  

3. Słuchanie utworu instrumentalnego „Pizzicato” 

Dzieci wsłuchują się w utwór, który nauczyciel prezentuje na płycie CD  

4. Instrumentacja utworu 

Rozdanie instrumentów muzycznych dzieciom i rodzicom, próba zagrania na 

utworzonym instrumencie w chwili, gdy w utworze mocniej zaakcentowano 

dźwięk 

5. Pląs taneczny na zakończenie „Dyrdy- myrdy”: 

Tańce, śpiewy i zabawy dzisiaj kończyć pora 

Jutro znowu się spotkamy i znów do wieczora 

Ref.: Skoki, wrzaski i oklaski 

Hop- ha- tra- la- la 

Dyrdy- myrdy- fiku- miku 

Trzasku- prasku- bum. 
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SCENARIUSZE  ZAJĘĆ   

 

KONSPEKT ZAJEĆ I 

 

PROWADZĄCA: Lidia Zimmermann 

GRUPA WIEKOWA: 3 – 4 latki 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   Baśnie, bajki i bajeczki. 

TEMAT ZAJĘCIA: „ Kaczka Dziwaczka” – teatr aktora. 

CELE:  

 zapoznanie z tekstem utworu J. Brzechwy „ Kaczka Dziwaczka” oraz 

wyodrębnianie elementów humorystycznych ( 4l.) i chętne (3l.), 

 zachęcanie dzieci do dokonywania wyboru miejsca pracy, techniki, 

i materiałów przy wykonywaniu głównej postaci obejrzanego utworu. 

METODA:   zadań stawianych dzieciom 

FORMA:     przedstawienie teatralne dla całej grupy, praca indywidualna 

POMOCE:  scenografia i akcesoria do przedstawienia, magnetofon, nagranie 

utworu z Akademii Pana Kleksa, dla każdego dziecka kartki z narysowaną drogą 

dla kaczki ( ćwiczenia z elementem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, 

szkic postaci kaczki do wypełnienia, kukiełka, materiały do działań plastyczno –

 konstrukcyjnych. 

LITERATURA:  

„ Kaczka Dziwaczka” – J. Brzechwy, Program nauczania i wychowania 

w przedszkolu. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

WSTĘP: Kukiełka wita dzieci, rozmawia o bajkach i zaprasza do obejrzenia 

 przedstawienia. 

 ROZWINIĘCIE: 
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1.  Obejrzenie przedstawienia „ Kaczka Dziwaczka”. 

 2.  Wyodrębnienie elementów humorystycznych: 

 próby odpowiedzi na pytania: Co cię śmieszyło? 

3. Wyjaśnianie pojęcia „dziwaczka”. 

4. Zabawa ruchowa:  „Spacer kaczek”. 

5. Wykonywanie zadania: kropkowanie, kreskowanie narysowanej 

   drogi kaczki w rytm piosenki „ Kaczka Dziwaczka" i naklejanie 

   sylwet kaczek wykonanych w ranku. 

6. Zaproszenie dzieci do wykonania głównej bohaterki – kaczki 

   dziwaczki mając do wyboru miejsce pracy, techniki, materiału i przyborów 

(kredki, nożyczki). 

ZAKOŃCZENIE: 

Porównywanie wyglądu prawdziwej kaczki z wykonaną dziwaczką 

i wyodrębnianie różnic i wspólnych cech. 

Czy coś cię zasmuciło? Dlaczego? 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ II 

 

TEMAT ZAJĘCIA: Improwizacje wokalne na zaproponowany przez 

nauczycielkę temat. 

CELE:  

 Dobieranie własnych melodii do krótkich zdań, wypowiedzi, opowiadań  -

 uwrażliwianie słuchu dziecięcego na kierunek linii melodycznej. 

METODA:  samodzielnych doświadczeń 

FORMA:  śpiew i ćwiczenia mowy. 

POMOCE: pianino, kartki, kredki, warzywa: pomidor, ogórek, ziemniak,; 

owoce:  jabłko, gruszka; magnetofon z kasetą, opaska na oczy. 

ZAGADNIENIE PROGRAMOWE: 
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 Śpiewane improwizacje na zaproponowany przez nauczycielkę temat, np. 

warzywa i owoce. 

LITERATURA: 

     „Z muzyką w przedszkolu” B. Podolska, „Program nauczania 

w przedszkolu”, „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu” 

D. Malko, „Zabawy i ćwiczenia przy muzyce” U. Smoczyńska – Nachtman, 

     „Muzyka i ruch” R. Ławrowska. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

Powitanie gości przez dzieci śpiewem: „ Dzień dobry paniom” 

WSTĘP: 

1.  Nauczycielka gra marsza - dzieci idą do rytmu. 

2.  Nauczycielka wystukuje rytm galopu- dzieci reagują na zmiany. 

3.  Nauczycielka gra w rytm podskoków- dzieci reagują. 

ROZWINIĘCIE: 

N: na przygotowanych kartkach narysujcie ulubiony wasz owoc 

  lub warzywo. (tylko jedno) 

Dzieci w dowolnym miejscu sali, w dowolnej pozycji rysują. 

Nauczyciel podchodząc do każdego dziecka pyta je śpiewając i prosi 

  o śpiewaną odpowiedź. 

     1.  Co ty tutaj rysujesz? 

     2.  Jaki to owoc lub warzywo? 

     3.  Jaki owoc smakuje ci najbardziej? 

     4.  Co chcesz tutaj narysować? 

     5.  Jakimi kolorami będziesz rysowała? Itp. 

Pozostałe pytania wynikają w trakcie pracy dzieci. 

4. Zabawa ruchowa: „Wsadzie”. 

5. Zabawa „ Jarzynowo - owocowa ciuciubabka”. 
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Na stoliku leżą: pomidor, kapusta, jabłko, gruszka. 

Nauczycielka wyznacza dziecko i zawiązuje mu oczy. Inne dziecko podaje 

mu owoc lub warzywo. Pozostałe dzieci siedzą w kole i śpiewają: 

     „A kto nam zaśpiewa ładnie, 

       co ma w ręce, czy odgadnie? 

      Tego każdy z nas pochwali, 

      Więc odgadnij co ci dali? 

Dziecko daje śpiewaną odpowiedź i wybiera potem ciuciubabkę. 

Odpowiedzi nagrywane są na magnetofon i po wysłuchaniu odpowiedzi 

wybierana jest ta najciekawsza. 

6. Pożegnanie gości. 

Dzieci śpiewając żegnają : „Do widzenia paniom”. 

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ III 

 

PROWADZĄCA: Lidia Zimmermann 

TEMAT: Interpretacja powiedzonka „Siała baba mak” 

GRUPA WIEKOWA: 4 – 5 LATKI. 

CELE: Próby przedstawienia treści powiedzonka ( rymowanki) za pomocą 

gestów, słów i ruchów ciała. Wykorzystywanie instrumentów perkusyjnych 

i samodzielnie wykonanych. 

Wczuwanie się w rolę aktorów przedstawiających treści w różnych nastrojach: 

wesołym, smutnym, wywołujących strach. 

METODA: Samodzielnych doświadczeń. 

FORMA: Praca w zespołach. 

POMOCE: scenka, bilety, stroje dla baby i dziada, instrumenty perkusyjne 

samodzielnie wykonane. 

LITERATURA: 
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„ Integracja w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – pod red. 

H. Sowińskiej. 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

 WSTĘP: 

1.  Przyjęcie gości: Goście wchodzą kolejno i kupują bilety za uśmiech. 

Zajmują potem wyznaczone na bilecie miejsce. 

2. Sygnał rozpoczęcia przedstawienia z magnetofonu. 

3. Odsłonięcie rebusa i odczytanie go przez widownię (tytuł przedstawienia) 

ROZWINIĘCIE: 

1. „Siała baba mak” – akt I. W wesołej wersji powiedzonka. 

Grupa dzieci, która wybrała tę wersję, przedstawia swoje umiejętności. 

2. „Siała baba mak” – akt II. Dzieci przedstawiają powiedzonko w wersji 

   smutnej, żałosnej. 

4. „Siała baba mak” – akt III. Dzieci przedstawiają powiedzonko w takiej 

   wersji aby wystraszyć publiczność. 

5.  Ponowne wyjście na scenę wszystkich aktorów i ukłony. 

ZAKOŃCZENIE: 

1.Dzieci dziękują widowni za uwagę i żegnają się z publicznością. 

2.Porządkowanie sali po występie. 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ IV 

 

PROWADZĄCA : Lidia Zimmermann 

TEMA T: Zgaduj - zgadula 

CELE:  

 Utrwalenie zdobytych wiadomości o środowiskach: leśnym, rzecznym 

i zagrody wiejskiej,  

 Rozwijanie logicznego myślenia poprzez zagadki słowne (51) 
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       i spostrzegawczości w trakcie przyporządkowywania zwierzątka 

       do środowiska (41). 

METODA: Zadań stawianych dzieciom. 

POMOCE: ilustracje lasu, zagrody wiejskiej, głębi rzeki i zwierzątek 

mieszkających w nich, drewniane układanki, zagadki. 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

WSTĘP:  

1. Zabawa do piosenki „ Jesienna orkiestra". 

Wprowadzenie do tematu. Graliśmy jako orkiestra, a teraz zagramy w zgaduj –

 zgadulę. 

ROZWINIĘCIE: 

1.  N: Moje ilustracje zupełnie się pomieszały. Chciałabym zrobić z nimi 

porządek. 

2.  Dz: Dobierają zwierzątka do ilustracji danego środowiska i układają je koło 

nich (51) 

3.  N: Teraz kiedy jest już porządek, posłuchajcie zagadek. (kilka zagadek 

opisujących zwierzątka i wybór właściwej ilustracji). 

4.  Nauczycielka zachęca dzieci by same próbowały ułożyć zagadkę. 

5.  Teraz każdy z was będzie losował zwierzątko i naśladował je ruchem 

i głosem (41). Pozostałe dzieci odgadują jakie to zwierzątko? 

6.  Dla 4latków mam układanki drewniane i można je układać z wzorem 

   lub bez wzoru. 

7.  Dla 5latków mam zagadki słuchowe. Będziemy rozpoznawać zwierzątka 

   po odgłosach: dzik, dzięcioł, żaba, świnka, pies, kury, kogut, koń. 

ZAKOŃCZENIE: 

Zabawa ruchowa do piosenki „Przedszkole pod Topolą”. 
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KONSPEKT ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO V 

 

PROWADZĄCA: Lidia Zimmermann 

TEMAT: Próby ilustracji piosenki lub jej bohatera na zasadzie wyboru. 

GRUPA: sześciolatki. 

CELE:  

 Wytwarzanie w grupie atmosfery swobody i zaufania, 

 Inicjowanie i stymulowanie procesów, w trakcie których rozwijają się 

 indywidualne umiejętności twórcze w plastyce. 

METODA: Samodzielnych doświadczeń. 

FORMA: Sytuacje otwarte., praca w zespołach. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, nagrania, gotowe stroje, pojedyncze 

elementy: chusty, parasole. 

POMOCE: farby, sztalugi, pędzle, płytki szklane, kartki, papier, wstążki, liście, 

nożyczki, suszki, kulki krepowe, klej, masa solna, plastelina, zapałki, tworzywo 

przyrodnicze, kolorowy papier. 

 

LITERATURA:  

„Gry przy muzyce” Ger Storms, „Muzyka i ruch” R. Ławrowska, „Z muzyką 

w przedszkolu” B. Podolska. 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

WSTĘP 

1. Wysłuchanie piosenek: „W deszczowych kroplach”, „Wietrzyku-Psotniku”, 

wspólny śpiew. 

2. Rozmowa: Skąd znamy te piosenki i o czym one opowiadają? 

  W jaki sposób możemy wykorzystać te piosenki? – malowanie, 

wyklaskiwanie, granie na instrumentach, próby wyrażania muzyki ruchem, 
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wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, komponowanie obrazów z piosenki i inne 

propozycje. 

PROPOZYCJE ZADAŃ: 

I.     Malowanie: na sztalugach, na szkle, na drewnianych deseczkach, na 

kartkach białych i szarych; 

Farbami: plakatowymi, akwarelowymi, klejowymi. 

Tuszem. Pędzlem, piórkiem, patykiem. 

II.    Wycinanie, wydzieranie: papier biały, szary, deseczki, papier kolorowy, 

liście, suszki, kulki krepowe, pędzle, klej, nożyce, gazety, szmatki. 

III.   Modelowanie, komponowanie przestrzenne: 

Masa solna, plastelina, zapałki, tworzywo przyrodnicze. 

Po ukończeniu prac każde dziecko przedstawia co zrobiło i jakich użyło 

materiałów . 

PROPOZYCJE ZADAŃ: 

I.     Ilustracja ruchem melodii piosenki. Dzieci w trakcie odtwarzania 

dobierają elementy, stroje łub interpretują wybrną piosenkę w rytmicznych 

ruchach. 

Pomoce: stroje, chusty, parasol, wstążki, magnetofon, bukiet liści. 

ZAKOŃCZENIE 

Organizacja wystawki prac dzieci w sali. 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ VI 

 

PROWADZĄCA: Lidia Zimmermann 

DNIA: 27.10.1994 r.  

GRUPA: 4 – 5 latki 

TEMAT: Instrumentalne opracowanie wiersza „ Muzyka” Ludmiły Mariańskiej. 

CELE:  

 Próby wyrażania odgłosów zwierząt za pomocą głosu instrumentów 
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perkusyjnych i samodzielnie wykonanych. 

 Samodzielne dokonanie wyboru instrumentów do przedstawienia odgłosu. 

METODA: Zadań stawianych dzieciom. 

POMOCE: Instrumenty perkusyjne i wykonane przez dzieci, opaski na głowę, 

emblematy dla grup. 

LITERATURA: 

„ Z ludźmi i z przyrodą”  H. Kruk, „Z muzyką w przedszkolu” B. Podolska 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

WSTĘP: 

1. Inscenizacja piosenki „ Jesienna orkiestra” – przypomnienie pojęcia 

  „dyrygent” i „orkiestra”. 

2. Nauczycielka zaprasza do stworzenia orkiestry, która będzie grać do wiersza, 

który sobie przypomnimy. 

3. Recytacja wiersza z wyrażaniem głosowym odgłosów zwierząt 

wymienionych w tekście. 

ROZWINIĘCIE: 

1. Przyporządkowanie instrumentów do odgłosów danego zwierzątka w wierszu. 

W ZŁOTY GĄSZCZ 

WLECIAŁ CHRZĄSZCZ I BUCZY, 

SŁOWIK ŚPIEWAĆ SIĘ UCZY. 

W STAWIE OCHOCZO 

ŻABY RECHOCZĄ. 

NAD NIMI KOMAR BZYKA, 

I TO JEST WŁAŚNIE MUZYKA. 

Można często zmieniać grupy przy instrumentach, jeżeli dzieci mają na to 

ochotę. Za pomocą opasek dzieci odnajdowały swoją grupę. 

2. Zaproponowanie dzieciom doboru instrumentów wykonanych przez dzieci. 
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W ZŁOTY GĄSZCZ 

WLECIAŁ CHRZĄSZCZ I BUCZY. 

SŁOWIK ŚPIEWAĆ SIĘ UCZY. 

W STAWIE OCHOCZO 

ŻABY RECHOCZĄ. 

NAD NIMI KOMAR BZYKA 

I TO JEST WŁAŚNIE MUZYKA. 

Ponownie proponujemy wymiany w zespołach. 

ZAKOŃCZENIE: 

Ułożenie instrumentów na wyznaczone miejsce, złożenie opasek i emblematów. 

Zabawa do piosenki „Jamniczek”. 

Zajęcie przeprowadzono 

 

KONSPEKT ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO VII 

 

SCENARIUSZ MUZYCZNEJ GRY PLANSZOWEJ 

 

GRUPA WIEKOWA: sześciolatki 

CELE GRY:  

 Zachęcanie dzieci do odgadywania i korzystania z materiału       

muzycznego na różne sposoby, 

 Rozwijanie zdolności ekspresji i improwizacji na tematy 

           zaproponowane przez nauczyciela. 

METODA:  Samodzielnych doświadczeń i zadań stawianych dzieciom. 

POMOCE:  32 kartki ponumerowane, które będą ułożone jak pola do gry; 

plansze z napisami START i META; 32 różne zadania wypisane na kartkach 

i ukryte pod polami; 2 kostki do gry duże; 2 kręgle jako pionki; krzyżówki; 
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magnetofon; nagrania odgłosów, różnych rodzajów muzyki i rytmów; koperty           

z pociętymi obrazkami; instrumenty perkusyjne i własnej produkcji. 

ORGANIZACJA ZAJĘCIA: 

1.Grupa podzielona na dwie mniejsze grupki. 

2.Dzieci siedzą w rzędach naprzeciwko siebie i zwrócone twarzą do 

przeciwnika. 

3.Między nimi przebiega tor gry (ułożone plansze). 

ZASADY GRY: 

1.Każde dziecko kolejno rzuca kostką i odlicza pola. 

2.Wykonuje zadanie ukryte pod wyliczonym polem. 

3.Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje 1 punkt 

4.Za niewykonane zadanie strata jednej kolejki. 

5.Wygrzwa ten kto najszybciej dotrze do mety. 

ó. Punkty przyznają sobie wzajemnie grupy. 

7.Nauczycielka pełni rolę sędziego czuwającego nad prawidłowym 

 przestrzeganiem zasad gry. 

 

 

 

Wyklaskaj podany rytm. Wracacie dwa pola. Ułóż obrazek z części 

Ze wzorem lub bez. 

Przy melodii naśladujcie 

ruchem budzące się rośliny. 

Odgadnij, jaka to piosenka? Syczcie jak węże. 

Śpiewajcie jak najdłużej na 

jednym oddechu. 

Zaśpiewajcie piosenkę 

Pt. „ „ z tamburynem. 

Zaśpiewaj o swojej 

ulubionej zabawce. 

Premia: dwa pola do przodu. Premia-2 pola do przodu. Czekasz jedną kolejkę 
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Zaklaskaj raz głośno, a raz 

cicho przy wybranym 

dyrygencie, który będzie 

wam pokazywał jak klaskać. 

Chętne dzieci, niech 

zaśpiewają, co robią rano, 

Zanim idą do przedszkola. 

Zaśpiewaj piosenkę 

„Marzec" na sylabach 

ti, ta, zu, lu, bi. 

Zatańczcie do wesołej 

muzyki, a do spokojne stańcie 

w dowolnej pozycji. 

Odgadnijcie czyje to 

odgłosy? (miau, kwa, itp.) 

Przeskakujesz do prze 

3 pola. 

Rozwiążcie krzyżówkę z 

hasłem. 

Bzyczcie jak pszczoły. Zatańcz krokiem troją 

Zaśpiewajcie piosenkę o 

wiośnie z własnoręcznie 

zrobionymi instrumentami 

Do czego zaprasza muzyka? 

( wyraź to ruchem, gestem). 

Zgadnij jakie to 

instrument: 

Bębenek, flet, dzwoni 

Wybranym instrumentem 

naśladuj krople deszczu 

uderzające o parapet. 

Przeskakujecie trzy pola 

do przodu. 

Naśladujcie spadające 

Wirujące na wietrze. 

Naśladuj odgłosy kota z 

jednoczesnym pokazaniem 

jak się przeciąga po 

obudzeniu. 

Spróbujcie zagrać na 

Grzebieniu dowolną 

melodię. 

Za szybko ! Wracasz 

Pola. 
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PREZENTACJA AUTORSKICH BAJEK IDEĄ ORFFA W FORMIE 

ANIMACJI MUZYCZNO -RUCHOWEJ (INSTRUMENTY, POMOCE 

AKUSTYCZNE, GESTODŹWIĘKI) 

Przykłady: "Przygoda w lesie" 

Wiktor wyszedł z domu (dzieci miarowo tupią nóżkami), zamknął drzwi 

(dzieci mocno jeden raz klaskają w dłonie) i rozejrzał się dookoła (dzieci 

rozglądają się). Było południe a słońce świeciło tak mocno (wyciągają ręce 

najwyżej jak potrafią), że musiał przymknąć oczy (dzieci przymykają oczy). 

Uff jak gorąco (dzieci pocierają pałeczką tarkę). Pomyślał chwilę (dzieci 

uderzają wolno, miarowo w bębenek) i postanowił pójść (rytmiczne uderzanie 

pałeczką w blok prostokątny) do pobliskiego lasku. Szedł drogą jak żołnierz 

(dzieci maszerują rytmicznie) podskakując co chwilę z radości (dzieci 

rytmicznie maszerują co chwilę przerywając podskokiem). Wreszcie doszedł 

do mostku (pięściami uderzamy o piersi) nad potoczkiem (dzieci falistymi 

ruchami rąk ukazują strumyk). Zatrzymał się i rozejrzał dookoła (rozglądają 

się wokół kręcąc główką). Woda w potoku płynęła wartkim strumieniem, 

(wykorzystanie butelek napełnionych wodą imitujących odgłos wody), szumiąc, 

(potrząsanie plastikowymi butelkami wypełnionymi wodą) i uderzając w 

kamienie (uderzamy butelką napełnioną wodą o podłogę). Dalej na brzegu stał 

bocian na jednej nodze (pokazują stanie na jednej nodze) i klekotał cicho 

(cicha gra na kołatkach). Nad wodą lekko i zwinie fruwały ważki (dzieci 

naśladują, lekki lot owadów). W czystej wodzie widać było pływające rybki 

(dzieci poruszają rękoma imitując pływanie). Wiktor postanowił iść dalej 

(rytmiczna gra na bębenku). Szedł teraz ścieżką polną porośniętą zeschłą 

trawą, która szeleściła przy każdym kroku (pocieranie reklamówkami 

jednorazowymi). Stanął na skraju lasu, ale gęste krzewy zagrodziły mu 

drogę (dzieci imitują ruchami przedostawanie się przez przeszkodę). Spojrzał 

w górę na wysokie drzewa z rozłożystymi gałązkami (unoszą wysoko do góry 
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głowy, ręce rozkładają i poruszają nimi). Na jednym z nich zobaczył rudą 

wiewiórkę z puszystą kitą. Skakała zwinnie z gałęzi na gałąź (dzieci grają 

staccato, krótkie dźwięki na tamburynie). Słyszał też wyraźnie głos kukułki: 

kuku, kuku, kuku wołała na cały las (ćwiczenie ortofoniczne polegające na 

powtarzaniu zgłosek ku,ku,ku). Nagle usłyszał trzask łamanych, suchych 

gałęzi (stukanie drewnianymi klockami o siebie) i za krzewów wyszedł dzik 

(dzieci naśladują chrząkanie dzika). Był duży i groźnie wyglądał. Chłopiec 

przestraszył się bardzo (demonstrujemy na swój sposób strach) i zaczął 

uciekać ile sił w nogach (szybkie stukanie palcami o podlogę). Zatrzymał się 

dopiero przed domem. Cały drżał ze strachu (gra na grzechotce z malejącym 

natężeniem). Wtedy pomyślał nigdy więcej sam nie pójdę do lasu.  

 

"U cioci na wsi" 

 

Były wakacje i Wiktor poprosił mamę i tatę żeby pojechali pociągiem na 

wieś (dzieci naśladują głosem stukot pociągu - fu-fu-fu, pach-pach). Tam 

mieszkała ich zawsze uśmiechnięta ciocia Krysia (dzieci uśmiechają się 

szeroko). Wszyscy wsadzili bardzo ciężkie torby do wagonu (dzieci sapią z 

coraz większym natężeniem) i ruszyli w drogę. Pociąg rozpędzał się (grają na 

grzechotkach) i gnał coraz szybciej (dzieci w coraz szybszym tempie potrząsają 

grzechotkami). Wiktor obserwował wszystko co działo się za oknem (dzieci 

ruszają głową i rozglądają się po różnych miejscach sali). Długie patrzenie 

znużyło go, zaczął ziewać (dzieci ziewają) i zasnął (dzieci imitują zasypianie). 

Kiedy się obudził pociąg wjeżdżał powoli (dzieci miarowo uderzają dłońmi o 

podłogę) na stację w Bajkowicach gdzie mieszkała ciocia. Ciocia powitała 

ich z radością (dzieci podskakują z radości). Zaprosiła aby weszli do domu 

(dzieci miarowo tupią nóżkami ). Wiktor pobiegał po domu (dzieci w szybkim 

tempie tupią nóżkami, zwiększając natężenie), napił się soku pomarańczowego 

i wyszedł z domu. Na podwórku panował wielki hałas (dzieci grają głośno na 
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różnych instrumentach). Kury gdakały ko, ko, ko (ćwiczenie ortofoniczne), 

kaczki kwakały kwa, kwa, kwa (ćwiczenie ortofoniczne), gęsi głośno gęgały 

gę,gę,gę (ćwiczenie ortofoniczne), a kogut głośno piał kukuryku (ćwiczenie 

ortofoniczne). Dalej w ogrodzie zobaczył małego kucyka, który grzebał 

nóżką w ziemi (pocierają palcami stopy o ziemię) i ruszał łbem (poruszają 

głową w różne strony). Co chwilę wydobywał głośne i ciche icha, icha 

(ćwiczenie ortofoniczne). Obok niego stała łaciata krowa, która żuła trawę i 

głośno ryczała mu, mu, mu (ćwiczenie ortofoniczne). Jakie ładne te 

zwierzątka pomyślał Wiktor. Wracając do domu usłyszał jeszcze szczekanie 

pieska hau, hau, hau (ćwiczenie ortofoniczne), który pobiegł za nim wesoło 

merdając ogonkiem (dzieci naśladują pieski - czworakują).  

 

Uwaga:  

Jeżeli nie mamy do dyspozycji instrumentów perkusyjnych możemy stosować 

zamiennie rzeczy domowego użytku, zabawki.  

 

 

Wyszukała:  

mgr Ewa Filipiak 

 

 

UMUZYCZNIENIE WIERSZA – B. Szelągowska „Nastroje Pani Jesieni” 

 

Nauczyciel czyta wiersz, grając n instrumentach alternatywnych. Dzieci 

podzielone na 3 grupy, grają z nauczycielem: 

I Grupa gra do I zwrotki wiersza na torebkach foliowych – pocieranie torebką 

trzymaną oburącz. 

II Grupa gra do drugiej zwrotki wiersza uderza w plastikowe kubeczki czubkami 

palców, 
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III Grupa gra do ostatniej zwrotki energicznie potrząsa plastikowymi butelkami 

napełnionymi wodą (różna ilość wody w różnych butelkach). 

 

Szumi wiatr, szumi 

Zrywa kapelusze. 

- dlaczego to robisz? 

- bo tak właśnie muszę! 

 Pada deszcz, pada 

 Moczy parasole. 

 - dlaczego to robisz? 

 - bo właśnie tak wolę! 

  Kąpie się wróbel, 

  Kąpie się w kałuży. 

  - dlaczego to robisz? 

  - bo mi kąpiel służy! 

 

ZABAWY   DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

  To też rodzaj ćwiczeń artykulacyjnych. Należy dbać o to, by wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, które są powtarzane za nauczycielem były artykułowane 

prawidłowo, a narządy artykulacyjne ruchome. 

Proponowane poniżej wierszyki – rymowanki można wykorzystać 

z wprowadzeniem elementów ruchowych (np. dzieci idą jak kaczka i mówią 

kaczym językiem). 

 POLIGLOTA 

Jestem mały poliglota, bo rozumiem psa i kota. 

Ptasi język także znam, zaraz udowodnię wam. 

Kotek miskę mleka miał. Pyszne było – miauknął: miau miau. 
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Piesek też by pewnie chciał, szczeknął głośno: hau hau. 

Małej myszce ser się śni, piszczy cicho: pii pii pii. 

Kurka zniosła jajek sto. Gdacze o tym: ko ko ko. 

Kaczka śliczne pióra ma, Kwacze dumnie: kwa kwa kwa. 

Nad jeziorem żabek tłum, kumka sobie kum kum kum. 

Jak to dobrze kumie, kumie, że ktoś po żabiemu umie. 

 

 WIERSZ NA KILKA GŁOSÓW 

 

Jedzie pociąg fu fu fu 

Trąbka trąbi tru tu tu 

A bębenek bum bum bum 

Na to żabki kum kum kum 

Deszczyk kapie kap kap kap 

Konik człapie człap człap człap 

Mucha brzęczy bzy bzy bzy 

A wąż syczy sss sss sss 

Baran beczy bee bee bee 

Za to koza mee mee mee 

Zegar cyka cyk cyk cyk 

A dzwoneczki dzyn dzyn dzyn 

Jeżyk idzie tup tup tup 

Woda chlapie chlup chlup chlup 

Dzięcioł stuka stuk stuk stuk 

Do drzwi pukam puk puk puk. 

  

DZIWNE ROZMOWY 

W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie to ona „kwi kwi kwi”. 
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Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej „dzień dobry” a ona mi „kwa kwa kwa” 

Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła. 

Gdy pytam „Jak się miewasz?” to ona „kra kra kra”. 

Przed budą trzy szczeniacki podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię „cicho pieski”, a one: „hau hau hau”. 

 

CO MÓWIĄ ZWIERZAKI? 

Co mówi bocian, gdy żabę zjeść chce? Kle kle kle 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum?  Kum kum kum 

Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła?  Kwa kwa kwa  

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?  Miau miau miau 

Co mówi kura, gdy znosi jajko?  Ko ko ko 

Co mówi kogut, gdy budzi w kurniku? Ku ku kukuryku 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Mee mee mee 

Co mówi krowa, gdy brakuje jej tchu?  Mu mu mu 

Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia?  Kra kra kra 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?  Hau hau hau 

Co mówi baran, gdy jeść mu się chce?  Bee bee bee 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?  

Nic! Przecież ryby nie maja głosu. 

 SYK WĘŻA 

Idzie sobie mały wąż, 

Idzie i tak syczy wciąż: Sss… 

Idzie sobie tenże wąż  

W stronę lasu, sycząc wciąż Sss… 

Syczy, syczy wężyk mały –  

W syku jego urok cały Sss… 
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Nikt nie syczy pięknie tak, 

Ani kwoka, ani szpak: Sss… 

Nie potrafi tak ropucha,  

Nawet ta brzęcząca mucha: Sss… 

Twe syczenie wężu mój 

Też podziwia pszczółek rój Sss… 

 

 WIATR I WĄŻ 

Szumi wiatr, szumi wciąż: Szszsz…szszsz… 

A tu głośno syczy wąż: Sss…sss… 

Wiatr piosenkę nową szumi: Szszsz…szszsz… 

Lecz syk węża szum ten tłumi: Sss…sss… 

Zdenerwował się aż wąż: 

- Czy mam szumu słuchać wciąż?! Sss…sss… 

Przecież pięknie syczę sam, 

 teraz ja tu koncert dam! Sss…sss… 

Węża syk i wiatru szum 

Naśladuje dzieci tłum: Szszsz…szszsz… Sss…sss… 

  

 WESOŁE I SMUTNE OKRZYKI 

Tam na wróble stoi strach – ach ach 

Jaki duży wyrósł groch – och, och! 

Ty wietrzyki liśćmi chwiej – hej, hej! 

Heli dobrze w szkole szło – ho ho! 

Znów od rana w kuźni ruch – buch buch! 

Płaksa nie wie, czego chce – eeeee! 

Drzemią kury w cieniu lip – cip cip! 

Przeskoczymy przez ten kloc – hoc, hoc! 

Przemknął zając w poprzek bruzd – szust, szust! 
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Traktor na zakręcie znikł – pyk pyk! 

Krówki w polu mokną w dżdżu – mu mu! 

Znowu rozlał mi się klej - ojej! 

Deszcz załzawia oczka szyb – chlip chlip! 

Poszedł kaczki wołać Jaś – taś taś! 

Nie wrzeszcz, bo to ledwie świt - cyt cyt! 

Wrona też swój okrzyk ma – kra kra! 

Jurek Władka zgubi trop – hop hop! 

Od niedzieli zima zła – hu ha! 

Do snu nucą kotki dwa – aaaa! 

 

KURNIK Z GRZĘDĄ 

Na podwórzu dziś zebranie, 

Są panowie i są panie. 

Wszyscy radzić dzisiaj będą, 

Czy budować kurnik z grzędą. 

 

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

Zbudujemy go raz – dwa. 

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi, 

Zbudujemy kurnik w mig! 

 

Konik na to: I–ha–ha, i-ha-ha, 

Ja stajenkę swoją mam. 

Po co więc budować coś. 

Czy przybędzie do nas gość? 

 Nie bądź taki, gę – gę – gę –  

Zagęgała tłusta gęś. 
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-Dzisiaj kury tu przybędą, 

musi być ten kurnik z grzędą! 

 Kaczki znowu: kwa kwa kwa, 

 Zbudujemy go raz – dwa. 

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi 

Czy w kurniku będą drzwi? 

 

Konik na to: I–ha-ha, i-ha-ha, 

Koń najwięcej siły ma. 

Jeśli kury tu przybędą,  

Będzie kurnik z piękną grzędą. 

Tak zwierzęta zbudowały 

Dla kur z grzędą kurnik mały. 

Kury na to: ko ko ko, 

Piękny dom, nie ma co! 

Do środeczka zapraszamy, 

Poczęstunek dla was mamy. 

Kaczki kwaczą: kwa kwa kwa, 

Zjemy ziarno tak tak tak. 

  

Świnki kwiczą: kwi kwi kwi, 

My mieszankę zjemy w mig! 

Konik woła: i-ha-ha, i-ha-ha, 

Ja na proso chętkę mam! 

  

Gąska na to: gę gę gę, 

Ja na trawkę też mam chęć. 

Kurki gdaczą: ko ko ko, Każdy z was to miły gość! 
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WIERSZYKI SŁOWNO – RUCHOWE 

Przy tego rodzaju wierszykach mówimy tekst i jednocześnie wykonujemy 

ruchy, o których mowa w wierszu lub dotykamy wspominanej części ciała. 

 

Co dzień rano buzię myję, 

Czoło, oczy, uszy, szyję. 

Rękę lewą, rękę prawą. 

Nogę jedną, drugą całą. 

Później ubiorę ubranko 

I już idę na śniadanko. 

  

Tu mam nóżki do tupania 

A tu ręce do klaskania. 

Tu mam oczy do patrzenia 

A tu buzię do mówienia. 

Tu mam brzuszek do jedzenia 

Tu kolanka do klęczenia. 

Tu mam uszy do słuchania, 

A tu nosek do wąchania. 

Tra la la to jestem ja! 

  

Tu paluszek, tu paluszek 

Kolorowy mam fartuszek. 

Tutaj rączka, a tu druga. 

A tu oczko do mnie mruga. 

Tu jest buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nóżka. 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka. 



74 

 

NIEDŹWIADEK (na melodię Mam chusteczkę haftowaną ) 

Prawa łapka, lewa łapka, ja jestem niedźwiadek! 

Prawa nóżka, lewa nóżka, a tu jest mój zadek! 

Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go pszczółkom! 

Prawą łapką, lewą łapką a czasami rurką! 

 

 

Wyszukała: mgr Ewa Filipiak 
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