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1. WYMAGANIE 

 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

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

 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

• Stwarzanie sytuacji pozwalających na dostrzeganie własnego potencjału. 

• Wyzwalanie muzycznej aktywności twórczej dzieci. 

• Stwarzanie warunków do samorealizacji. 

• Umożliwienie kontaktu  z różnymi rodzajami muzyki. 

• Pobudzanie do poszukiwania ciekawych sposobów na zabawę z muzyką. 

• Wzbogacenie wiedzy o kompozytorach i epokach w jakich tworzyli. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

1. Opracowanie cykli tematy tycznych do realizacji:  

• Wielcy kompozytorzy światowi. 

• Polscy twórcy muzyki. 

• Polskie tańce ludowe i narodowe. 



2. Wykonywanie instrumentów  wg własnych pomysłów. 
3. Zorganizowanie i systematyczne wzbogacanie kącików muzycznych w instrumenty, rekwizyty,  
4. Opracowanie programu edukacyjnego „Muzykujący przedszkolak” do pracy z chętnymi dziećmi 
przejawiającymi predyspozycje i uzdolnienia w tym zakresie. 
5. Organizowanie sytuacji edukacyjnych zawierających różnorodne formy aktywności muzycznej  
w oparciu o metody:  

• Aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,  

• Opowieści ruchowej J. C. Thulina, 

• Gimnastyki twórczej R. Labana, 

• Gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów, 

• Wyrażania muzyki ruchem E. J. Dalcroze’a, 

• Muzykowania według  C. Orffa/, 

• Pedagogiki zabawy wg Klanzy. 
6. WDN w zakresie :  

• wykorzystywanie muzyki klasycznej w pracy nauczyciela przedszkola,  

• wprowadzania  nauki  tańców narodowych i ludowych, 

• badań zewnętrznych nt. wykorzystywania terapii przez sztukę. 
7. Organizowanie spotkań muzycznych z różnymi rodzajami muzyki ( koncerty, spotkania z 
instrumentalistami). 
8. Cykliczne spotkania z instruktorami muzyki z Holandii Panami Ceesem van Loon oraz Gerardem van 
Ommern -  reprezentującymi  dwa twórcze ośrodki  ICO – Centrum Sztuki i Kultury oraz Kultury i Sztuki                    
w  Drenthe. 

 
 
 
 

 

5. EFEKTY 

1. Dzieci: 

• samodzielnie organizują działania muzyczne, ruchowe, taneczne, wykorzystując rekwizyty; 

• wykazują się pomysłowością i inwencją twórczą podczas wykorzystywania instrumentów  
             w zabawach   podejmowanych z własnej inicjatywy; 

• chętnie muzykują podczas zaplanowanych działań; 

• wykonują z rodzicami nietypowe instrumenty niemetodyczne i prezentują je w przedszkolu; 

• potrafią rozpoznać kompozytora po wysłuchanym fragmencie utworu muzycznego i określać 
rodzaj   muzyki; 

• chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych t.j. taniec towarzyski, muzyka i śpiew  
z  akompaniamentem, warsztaty muzyczne; 

• prezentują swoje umiejętności podczas przeglądów, festiwali, konkursów. 
2. Wielu absolwentów naszego przedszkola rozwija nadal swoje uzdolnienia muzyczne zapoczątkowane 
 w przedszkolu. 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Przy wykorzystywaniu muzyki do spektakli, inscenizacji  itp. wskazane jest utrzymywanie jej w jednej 
konwencji: muzyka tej samej epoki, utwory tego samego kompozytora, zachowanie jednego rodzaju 
muzyki. 

 



 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

• Uroczystości przedszkolne. 

• Konkursy, przeglądy, festiwale. 

• Warsztaty muzyczne „Muzykujący przedszkolak” 

• Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym. 

• Współpraca z Domem Kultury „Skarpa”. 

• Zajęcia zorganizowane realizujące cykle tematyczne. 
 

 

 


