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„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że 

twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości” 

                       Albert Einstein 

WSTĘP 

 

Wraz z reformami i wprowadzeniem w szkołach nauczania zintegrowanego oraz 

zniesieniem podziału na przedmioty, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wyrażali brak 

fachowo, w szerokim zakresie i precyzyjnie prowadzonych lekcji muzyki. Programy do 

nauczania zintegrowanego posiadają oczywiście w swoich zakresach materiału, elementy 

edukacji muzycznej, ale jest to zakres niewielki i bardzo podstawowy. 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego nie zawsze też są muzykami,  

a omawiając z dziećmi sporadycznie umieszczone w podręcznikach lub ćwiczeniach, 

wiadomości muzyczne, lub śpiewając tematyczne piosenki, mają   poczucie,   że  nie spełnia  

to  wymogów  muzyki,  jako przedmiotu.  

Tradycyjnie prowadzone „wychowanie muzyczne” dawało podstawy do rozumienia  

i oceny dzieł kultury artystycznej. Uczyło odbioru sztuki i dawało  uczniom  odpowiednie  

kompetencje  artystyczno - estetyczne.  

Nauczyciele powinni wobec tego, w komercyjnej rzeczywistości, otworzyć uczniów na 

wartości i przeżycia, na wyższym poziomie estetycznym.  

Jaka kultura, taki człowiek. Jeśli tradycyjne i codzienne zajęcia lekcyjne wzbogacimy  

o indywidualny program wychowawczy, to zajęcia takie umożliwią uczniom stawanie się 

lepszym. Prowadzone w sposób ciekawy, przez chętnych i aktywnych nauczycieli; staną się 

alternatywą dla antywartości. Ludzie posiadają naturalną wrażliwość estetyczną, a w okresie 

dziecięcym ma ona największą szansę rozwoju, może wzrastać lub całkowicie zaniknąć.  

Nauczyciel powinien pomóc uczniom w rozwijaniu tej wrażliwości na lekcjach.  

  Zadania, które temu służą, można  za B. Idzikowskim, przedstawić następująco - 

nauczyciel powinien: 

 rozwijać samodzielność uczniów, 

 pobudzać ich do aktywności poznawczej i praktycznej, 

 rozwijać zainteresowania dzieci i wskazywać uczniom system wartości, 

 wiązać prowadzone zajęcia z planami życiowymi uczestników. 

Nauczyciel animator, odkrywający tajemnice każdego dziecka, stwarzający odpowiedni 

klimat zajęć, rozbudzający „głód” edukacyjny; ma szansę na zrozumienie roli, jaką pełni  
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w procesie edukacyjnym. Jeżeli stanie się „tłumaczem” i przewodnikiem po różnych 

dziedzinach kultury, a do tego ma świadomość, że kontakt ucznia ze sztuką jest niezmiernie 

ważny; to jego zajęcia będą „instrumentem wychowawczym i edukacyjnym”. 

 

MUZYKA JAKO FORMA ZABAWY I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

 

Zasadniczym celem współczesnej szkoły jest przygotowanie dzieci  

i młodzieży do życia w dzisiejszej rzeczywistości oraz korzystania z jej dorobków  

i osiągnięć. Chodzi więc, aby ukształtować osobowość aktywną i wszechstronną. Szkoła 

powinna rozwijać człowieka w zakresie kultury, wskazywać wzory i styl, przygotowywać do 

twórczego życia. W założonym procesie kształtowania osobowości dziecka, istotną rolę 

spełnia jego kontakt ze sztuką.  

Muzyka, to dziedzina pozwalająca na odkrywcze, indywidualne myślenie i działanie, 

które otwiera uczniom oczy na świat i to nie tylko ten codzienny, ale bogatszy – świat sztuki. 

Dlatego podczas swoich lekcji przytaczam uczniom słowa „Gdybyśmy na chwilę przestali 

robić wszystko, wtedy… zrobiłoby się tak cicho… tak strasznie cicho, że musielibyśmy 

zatkać uszy, bo byłoby to nie do wytrzymania.” (G. Storms) 

Zajęcia artystyczne rozwijają u dzieci zdolność spostrzegania, wyobraźnię, ciekawość  

i wrażliwość. Odpowiednio ukierunkowana działalność artystyczna i to nie tylko muzyczna, 

może:        

 przerodzić się w talent, 

 pogłębić zainteresowania uczniów, 

 nauczycielowi pozwolić poznać cechy szczególne, przeżycia i emocje jego 

podopiecznych (często skrywane na lekcjach), 

 dać dzieciom możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz obserwacji 

rówieśników, 

 wyrobić w dzieciach kryteria oceny siebie i innych, 

 dać uczniom odczuwanie bezinteresownej radości w obcowaniu ze sztuką.  

 

Muzyka powinna towarzyszyć dziecku już od urodzenia. Edukacja na młodszym etapie 

kształcenia, to okres intensywnego rozwoju poznawczego i emocjonalnego, który jest 

podstawą do dalszego rozwoju człowieka.  
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Ukształtowanie w uczniach przeświadczenia już od najmłodszych lat, że muzyka jest 

atrakcyjną formą działalności, spowoduje budzenie muzycznych zainteresowań  

i wytworzenie motywacji do uczestniczenia w zajęciach muzycznych różnego typu. 

Dlatego też zajęcia muzyczne rozwijają sferę poznawczą, emocjonalną  

i sferę działania.  

Przyświecać im mogą zasady: 

 poznaję własny rytm, 

 przekraczam granicę między sztuką, a życiem codziennym, 

 poszerzam świat wartości, 

 syntezuję różne dziedziny sztuki, 

 czuję atmosferę nieskrępowanej swobody działania. 

 

Aby nie zniechęcić uczniów do zajęć i form edukacji muzycznej, trzeba utwierdzić ich  

w przekonaniu, że potrafią wiele, że powinni być cierpliwi i wytrwali oraz, że nie muszą 

martwić się porażką, bo właśnie dlatego uczestniczą w dodatkowych zajęciach, aby nauczyć 

się czegoś, czego nie umieją. 

 

1. ZABAWA JAKO FORMA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

 

     Mały człowiek odkrywa świat poprzez chłonięcie go wszystkimi zmysłami – 

nasłuchuje, wącha, patrzy, dotyka. Najprostszą i pierwszą formą edukacji dzieci jest zabawa. 

W szkole próbujemy i doświadczamy – my nauczyciele i nasi uczniowie. Uczenie się to 

wymyślanie, tworzenie, aktywność. Można posunąć się do stwierdzenia, że nauka i zabawa, 

zwłaszcza w klasach młodszych, realizują i opierają się na podobnych kategoriach 

poznawczych oraz emocjonalnych.  

     W młodszym wieku szkolnym często bardzo trudno dzieciom zdecydować się, jak 

poznawać świat nauki. Dzieci szybciej się nudzą, zmieniają zainteresowania, kształtują swoje 

postawy przez różne zmysły.  

     Zabawa – działalność wykonywana dla przyjemności, której celem jest zmiana otaczającej 

rzeczywistości (W. Okoń)  

Spośród wielu podziałów zabawy, z którymi zetknęłam się poprzez lata pracy, najczęstszy 

jest podział na zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe.  

Wszystkie jednak opierają się na podobnych podstawach: 
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 prowadzą z reguły do rozwiązania założonego w niej zadania, 

 rozwijają zdolności poznawcze, 

 doprowadzone do końca uczą dzieci odpowiedzialności, 

 wdrażają do przestrzegania reguł, 

 pozwalają pełnić funkcje i role, 

 absorbują cały zespół. 

 

Muzyka ze względu na swój artystyczny charakter posiada cechy podobne do swobodnej 

zabawy; wiele jej form jest zabawą. Zabawa jest stosowana nie tylko  

w nauce, ale i terapii czy leczeniu. Opiera się na samodzielności, ale i współpracy. Cechuje ją 

swoboda, ale także umiejętność rozwiązywania problemów, rozwija możliwości twórcze  

i uczy dokonywać wyborów.  

     Zabawa wzbudza duże stany emocjonalne i to od tych najmilszych, po te silne oraz 

negatywne – związane z przegraną, odrzuceniem z gry i zabawy. Obserwując bawiące się 

dzieci – uczniów, zauważamy zaangażowanie, szczerość i niepowtarzalny wdzięk  

u uczestników. Podczas zabaw dzieci wykazują swoje talenty i umiejętności, uwalniają się  

w pewnym sensie od napięć, zdobywają doświadczenia.  

Porównując formy edukacji artystycznej do zabawy, czy też mówiąc, że zabawa może być 

formą edukacji muzycznej, nie pozbawiamy jej powagi. Łącząc obie formy można ożywić 

cały świat nauki, co tak powszechnie lubią robić dzieci.  

Zabawa może być więc formą edukacji artystycznej, polonistycznej, ruchowej i wszystkich 

pozostałych. Pozwala rozpocząć dzień lekcyjny, odetchnąć w przerwie, przygotować do ciszy 

lub pobudzić, złagodzić strach, odprężyć, zakończyć dzień.  Zabawa angażuje bowiem nawet 

słabsze i nieśmiałe dzieci. Uczestnik odkrywa niechcący wszystkie swoje karty, wyjawia 

swoje uczucia.  

Aby jednak zabawa przyniosła efekty edukacyjne, musi być przeprowadzona prawidłowo 

organizacyjnie i merytorycznie. Muzykujemy, bawimy się, łączymy naukę z zabawą, 

odnajdujemy  w zabawie elementy edukacyjne. Czasami najprostsze formy, pozbawione 

skomplikowanych pomocy, a jedynie wymagające chęci i energii przynoszą zaskakujące 

rezultaty. 
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2. CELE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH  

 

     Zajęcia z muzyką, mają dostarczać dzieciom różnorodnych doświadczeń muzycznych, 

ukierunkować rozwój osobowości, rozwijać ich twórczość i ekspresję.  

Są rodzajem aktywności, doświadczeniem, sprawdzeniem, odkrywaniem. Zamieniają salę 

lekcyjną w magiczne miejsce, w którym wszystko jest możliwe, ale nie konieczne. Głównym 

celem takich zajęć jest więc pokonanie barier uniemożliwiających samodzielne tworzenie  

i odtwarzanie muzyki oraz improwizowanie i swobodną twórczość artystyczną.  

Cele takich zajęć obejmują: 

 przygotowanie do świadomego korzystania z dóbr kultury, 

 rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań muzycznych, 

 kształtowanie wrażliwości zmysłowej, 

 wyzwalanie ekspresji, 

 zetknięcie uczniów z muzyką stosownie dobraną do ich potrzeb  

i nastroju, 

 organizowanie działalności muzycznej uczniów zarówno twórczej, jak  

i odtwórczej. 

 

Realizacja tych celów jest spontanicznym i pozbawionym  uprzedzeń  działaniem  dzieci,   

poprzez gry i zabawy muzyczne. Uczniowie powinni wobec tego w założeniach tych zajęć 

chętnie i samodzielnie podejmować działania, pracować z radością i swobodą, odczuwać 

zadowolenie i dumę z wykonanego zadania, rozumieć celowość gier i zabaw oraz wzbogacać 

swoje umiejętności muzyczne. 

 

3. FORMY I TEAMATYKA ZAJĘĆ 

 

Zajęcia muzyczne, jak już wcześniej zaznaczyłam, powinny być dla uczniów 

zaspokojeniem potrzeb poznawczych i emocjonalnych. Różnorodność form ma zapewnić 

uczestnikom zajęć osobistą satysfakcję, pomóc w likwidowaniu bierności, a także 

spowodować, że będą systematycznie oraz aktywnie w nich uczestniczyć. 

Podstawowe formy  edukacji muzycznej mogą więc obejmować: 

o improwizacje rytmiczne, ruchowe, wokalne – uruchamiające ekspresję intelektualną  

i emocjonalną, 
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o śpiew, który jest naturalną i wewnętrzną potrzebą dzieci, 

o integrację muzyki z plastyką, 

o grę na instrumentach perkusyjnych oraz flecie lub flażolecie i dzwonkach, 

o słuchanie muzyki, 

o tworzenie mini spektakli muzycznych, 

o rozwiązywanie quizów, rebusów i krzyżówek o treści muzycznej, 

o elementy tańca ludowego i współczesnego (polskiego i innych narodów) 

 

Formy te pozwalają, mówiąc językiem dzieci, odtykać uszy, otwierać duszę, poszerzać 

uśmiech. Opierać się bowiem mogą na materiałach  i nagraniach KLANZA, wykorzystywać 

przedmioty codziennego użytku np. gazety, kapsle, butelki itp.; do rytmizowania znane 

wiersze i powiedzenia, opierać się na podstawach najbardziej znanych zabaw dziecięcych np.:  

głuchy telefon, ciuciu – babka.  

Ośrodki tematyczne również w dużej mierze mogą  opierać się na grach  

i zabawach.  Przykładowa tematyka: 

 zabawy z dźwiękami i barwami, 

 uszy do słuchania, oczy do patrzenia, 

 magiczne sztuczki muzyczne, 

 muzyka z różnych stron świata, 

 magiczna pałeczka dyrygenta, 

 szuraczki, dmuchawki oraz kaps - lotki. 

Swobodne formy i tematyka, ale fachowo poprowadzone podczas dodatkowych zajęć, 

spowodują, że spełnią one rolę zubożałego przedmiotu, jakim jest muzyka. Zwłaszcza, że po 

trzech latach nauczania zintegrowanego, dzieci w klasach 4-6, niestety lekcje wychowania 

muzycznego mają również w stosunkowo ograniczonej godzinowo formie. 

Udział w programowo zorganizowanych zajęciach  daje uczniom usystematyzowane 

podstawy teoretyczne, ale także kształtuje tak ważne i pożądane dla przedmiotów 

artystycznych  cechy osobowościowe. 

 

4. ROLA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH 

 

Aby nie zniechęcać uczniów do zajęć o charakterze artystycznym, trzeba utwierdzać ich  

w przekonaniu, że potrafią wiele, że powinny być cierpliwe i wytrwałe oraz, że nie muszą się 
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martwić nieudaną pracą, bo właśnie dlatego przyszły do szkoły, aby uczyć się tego, czego nie 

umieją! 

 

W czasie zajęć należy więc kierować się następującymi zasadami: 

 

1. Nie stawiać przed dziećmi zbyt trudnych i wygórowanych wymagań 

 

2. Często chwalić je za wysiłek i cieszyć się z najmniejszego osiągnięcia i postępu 

muzycznego  

 

3. Szanować prace i wytwory dzieci 

 

4. Nie dawać gotowych wzorów do naśladowania, ale motywować do samodzielności  

 

5. Zachęcać do wnikliwej i wszechstronnej pracy 

 

6. Wprowadzać tematykę, która będzie dla dziecka niespodzianką 

 

7. Dawać dzieciom możliwość wyboru tematu i sposobu jego realizacji. 

 

Tak prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwinąć cechy przydatne w kontaktach 

 

z rówieśnikami, spowodują, że uczniowie nieśmiali uwierzą we własne możliwości, poprawią 

spostrzegawczość, wyrażanie własnych odczuć i opinii, będą kreatywni, otwarci,  

spontaniczni. Poniższe kategorie obrazują rolę, jaką spełniają zajęcia muzyczne. 

 

ZASTOSOWANE 

KATEGORIE 

 

OBSZAR  WYKORZYSTANY  W PRAKTYCE, POŻĄDANE 

CECHY UCZNIA 

werbalizacja odczuć Umiejętność wyrażania swoich emocji, uzasadnianie zachowań 

koordynacja wzrokowo – 

słuchowa i ruchowa 

Cechy wykorzystywane w zajęciach językowych, a także 

ruchowych 

wyobraźnia Kreatywność myślenia przydatna na wielu płaszczyznach (np. 

przedmioty ścisłe, nauka języków czy gry na instrumentach) 

sprawność manualna Poprawa estetyki wszelkich prac wykonywanych przez ucznia 

przyjmowanie ról Umiejętność przyjmowania na siebie obowiązków i 

odpowiedzialnych zadań 

rozwiązywanie 

problemów 

Szczególnie przydatne w nauce przedmiotów ścisłych a także w 

kontaktach z rówieśnikami 

komponowanie Umiejętność pożądana w pracach plastycznych, technicznych 

integracja grupy Nabywanie umiejętnego współżycia w grupie rówieśniczej 



9 
 

Opracowała Monika Herda 

 

planowanie Cecha konieczna do właściwej organizacji pracy 

budzenie zainteresowań Rozbudzanie ciekawości światem, przyrodą itp. 

koncentracja Cecha niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ucznia w 

szkole i poza nią ( teatr, koncerty, zajęcia fakultatywne)  

analiza i synteza Wyciąganie wniosków, łączenie faktów itp. (matematyka, 

przedmioty humanistyczne) 

 myślenie logiczne Umiejętność niezbędna w nauce matematyki, historii(łączenie 

faktów i zdarzeń), przedmiotach 

humanistycznych(konstruowanie wypracowań, itp) 

orientacja w przestrzeni Umiejętność korzystania z map, instrukcji, objaśnień 

inwencja twórcza Kreatywność i niestandardowe podchodzenie do zagadnień 

wyrażanie emocji Umiejętność dzielenia się własnym zdaniem i odczuciami 

pamięć Kojarzenie faktów, łączenie sytuacji, szukanie analogii 

 

          DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z PROWADZENIA ZAJĘĆ     

                                          MUZYCZNYCH 

 

     W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęłam w szkole prowadzenie muzycznych zajęć 

pozalekcyjnych pod nazwą „Gry i zabawy z muzyką.” Zainteresowanie dzieci było ogromne. 

Uczniowie z reguły lubią formy aktywności artystycznej, a jeżeli zajęcia odbywają się na 

terenie szkoły, są nieodpłatne i prowadzi je znany uczniom i rodzicom nauczyciel, to oferta 

staje się popularna i dobrze przyjęta.  

Poprzez te zajęcia dotarłam początkowo do uczniów klas 1-3, ale stopniowo uczestnikami 

były dzieci z klas starszych, a nawet 6-klasiści. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały 

godzinę zegarową. Uczestnikami były dzieci, które miały już kontakt z muzyką, dzieci 

uzdolnione, ale i takie, które chciały spędzić aktywnie czas wolny.  

Zajęcia nie były obowiązkowe, dzieci nie musiały na nie uczęszczać systematycznie, ale 

starały się ich nie opuszczać. Podczas zajęć panowała atmosfera zabawy i kontrolowanej 

swobody. Towarzyszył nam śmiech, radość i dobry humor. Uczniowie nauczyli się i to 

szybko – po kilkunastu spotkaniach, otwartości na innych ludzi, swobodnego wyrażania 

emocji, a także podejmowania działań bez wcześniejszego przygotowania. Starałam się  

i nadal to czynię, zapewniać każdemu uczniowi osobistą satysfakcję, pozbywać bierności  

i kompleksów.  

W czasie  muzycznych spotkań, uczestnicy nie skupiali się tylko na tradycyjnych formach, ale 

także rysowali, wykonywali niekonwencjonalne instrumenty, układali i nagrywali muzykę. 

Taka korelacja muzyki z innymi dziedzinami jeszcze bardziej przybliża uczniom zajęcia,  



10 
 

Opracowała Monika Herda 

 

a sami się też dziwią, że bawiąc się, zdobywają wiadomości i umiejętności  

z zakresu sztuki. 

W przeciągu kilku lat realizacji zajęć, nigdy nie narzekałam na brak zainteresowania, czy też 

absencję uczniów. Co roku dokonywałam także ewaluacji zajęć i starałam się je modyfikować 

w zależności od potrzeb uczniów, rodziców, jak i własnych. Doświadczenie pokazało mi 

także, że zajęcia te szczególnie kształtują umiejętności koncentracji, odważne myślenie, 

artystyczną ekspresję, inwencję i fantazję. Dzieci potrafią werbalizować uczucia, kształtują 

koordynację wzrokowo-słuchowo ruchową, lepiej się koncentrują, przejawiają inwencję 

twórczą i logiczne myślenie oraz poprawiają pamięć.  

Zajęcia oprócz elementów kształtujących umiejętności, poszerzają także wiedzę  

z zakresu muzyki. Są to wiadomości podstawowe, ale usystematyzowane, wyjaśnione, oparte 

na przykładach. Pozwalają dzieciom odtwarzać i tworzyć muzykę. Dotyczą podstawowych 

elementów notacji, rytmu, metrum, dynamiki i gamy.  

W roku szkolnym 2004/2005 wraz z koleżanką, prowadzącą z kolei zajęcia plastyczne, 

zaproponowałam uczniom pewien eksperyment, polegający na połączeniu naszych zajęć 

pozalekcyjnych. Przez rok prowadziłyśmy zajęcia muzyczno-plastyczne pod nazwą „Śpiewaj 

i maluj w różowych okularach”. Były to zajęcia, w czasie których muzyka towarzyszyła  

plastyce i odwrotnie.  

Po roku powróciłam jednak do zajęć o charakterze muzycznym, gdyż czułam się w tej 

dziedzinie pewniej, co nie oznacza, że nie rozwijam warsztatu i nie eksperymentuję. 

W kolejnym roku dokonałam z kolei podziału uczestników zajęć na dwie grupy 

wiekowe. Z czasem bowiem zauważyłam, że twórcze zamieszanie towarzyszące zajęciom 

staje się męczące, a wynika ze zbyt dużej ilości uczestników oraz różnicy poziomu 

umiejętności dzieci. Na zajęcia przychodzili bowiem uczniowie nowi oraz kontynuujący 

zajęcia drugi lub trzeci rok. Podział ten okazał się trafny, a spotkania odbywały się dwa razy 

w tygodniu.  

Koleżanka ucząca muzyki w klasach 4-6 zwróciła mi także uwagę, że dzieci chodzące na 

moje zajęcia odważniej, chętniej i lepiej uczestniczą w lekcjach muzyki. Uczniowie wraz  

z wychowawcami sygnalizują także wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiadomości, 

podczas przygotowywania klasowych przedstawień dla rodziców, zabaw integrujących 

zespół, wyjazdów lub wycieczek.  

W roku szkolnym 2008/2009 podjęłam się kolejnego, nowego wyzwania muzycznego. 

Rozpoczęłam prowadzenie zajęć nauki gry na flażolecie. Uczęszczają na nie dziewczynki  

z klas 4-6, w tym kilka z tych, które w klasach 1-3 chodziły na zajęcia „Gry i zabawy  
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z muzyką”.  Zajęcia te przeplatam elementami z poprzednich zajęć i tak gramy głównie na 

instrumentach, ale także trochę śpiewamy, tańczymy i słuchamy muzyki. Jest to kolejny 

sposób na umuzykalnianie dzieci na etapie szkoły podstawowej, a także poszerzanie mojego 

warsztatu pracy.    

W tym roku szkolnym rozpoczęłam z kolei realizację pozalekcyjnych zajęć muzyczno-

wokalnych dla uczniów z klas 1-3, poprzez  które chcę wyłonić muzykujące i dobrze 

śpiewające dzieci, aby ze stworzoną grupą wokalnie uświetniać szkolne imprezy oraz 

reprezentować szkołę podczas konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych. 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT 

 

 Z uwagi na fakt własnych doświadczeń, wiele lat pracy, posiadane wiadomości  

i umiejętności, obserwowanie potrzeb uczniów, ale i nauczycieli; postanowiłam opracować 

własny program wychowawczy, któremu chciałabym, aby towarzyszyły słowa Bogdana 

Suchodolskiego „Złudna jest nadzieja, że człowiek dorosły nieprzygotowany do 

kontaktowania się ze sztuką w okresie szkolnym, nagle spontanicznie, nieoczekiwanie dla 

siebie i innych, nabiera w życiu późniejszym tej potrzeby i umiejętności”  

Celem głównym programu ma być wobec tego  pobudzanie całościowo pojętego rozwoju  

uczniów, a w szczególności : 

 kształtowanie twórczej postawy wobec świata i siebie 

 rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka 

 rozwijanie wrażliwości muzycznej  

 rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania  

 rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych. 

 

Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania realizowałabym  poprzez  

rozwijanie sfery poznawczej, emocjonalnej i działanie, a  obejmowałyby one: 

 rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności twórczego myślenia 

 kształtowanie umiejętności słuchania muzyki, rozumienia i przeżywania 

podstawowych zjawisk artystycznych 

 wyposażanie uczniów w niezbędną przy słuchaniu muzyki wiedzę o podstawowych 

formach muzycznych  

 dostarczanie podstawowych informacji na temat ewolucji stylów w historii muzyki 

 wykształcenie umiejętności elementarnego posługiwania się zapisem nutowym   

w zakresie rytmu i melodii 
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 wyposażenie uczniów w podstawową potrzebę samodzielnego muzykowania  

 opracowanie kanonu pieśni i piosenek z zakresu podstawy programowej  

 kształtowanie świadomości wzajemnego przenikania się muzyki i różnych dziedzin 

sztuki (malarstwo, film, literatura) 

 budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej 

 rozbudzanie motywacji do poznawania muzyki 

 budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka 

 rozwijanie świadomości narodowej, a także dumy w oparciu o muzykę ludową  

i twórczość wielkich polskich kompozytorów 

 kształtowanie tolerancji dla twórców różnych narodów, ras i kultur 

 uczenie kultury odbioru i bycia 

 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 

 przygotowanie do uczestniczenia w kulturze 

 przygotowanie do realizacji własnych pomysłów 

 

 

Cele te zrealizuję  poprzez stwarzanie sytuacji dających możliwość wewnętrznych przeżyć,  

 

doświadczanie i odkrywanie otoczenia, bezinteresowne działanie oraz proces twórczej  

 

aktywności. Podczas realizacji zamierzonych i szeroko określonych celów zakładałam, że  

 

uczniowie przez trzy lata nauki w systemie zintegrowanym, poszerzonym o formy muzyczne,  

 

będą je osiągać podczas 2 dodatkowych zajęć tygodniowo w każdym roku nauki. 

 

Uczniowie mieliby nabyć wiadomości i umiejętności w formie zabaw, ćwiczeń, gier. Ważny  

 

byłby wysiłek ucznia wkładany w zajęcia, a nie indywidualne predyspozycje. Istotne więc  

 

byłoby stworzenie odpowiedniej atmosfery, dającej poczucie pewności w czasie wspólnego  

 

działania, mającego dodatkowo na celu zintegrowanie zespołu klasowego. Dzieci realizując  

 

cele miałyby odkrywać radość tworzenia, ale równocześnie być mobilizowane do zdobywania  

 

wiedzy i umiejętności.   

 

Realizację  celów chciałabym oprzeć na dodatkowym, zakupionym przez wszystkich uczniów 

 

podręczniku ( wydawnictwo do ustalenia ), dzwonkach z kolorowymi sztabkami i flażoletach  

 

( sześciootworowa piszczałka, instrument na którym nauka gry nie wymaga wiele czasu i jest  

 

łatwa w opanowaniu, a daje dzieciom ogromną satysfakcję i możliwość szybkiej prezentacji  

 

swych umiejętności). 

 

Materiał dydaktyczno – wychowawczy  podzielę  dodatkowo  na poszczególne etapy  
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nauczania, w poszczególnych klasach. Przedstawiam je ogólnie w postaci bloków, a każdy  

 

z nich będzie szczegółowo rozbudowany. 

 

 
KLASA I: 
 

 śpiewanie piosenek okolicznościowych i tematycznych 

 słuchanie i przeżywanie utworów muzyki klasycznej np. Ravel,  
              Vivaldi, Rimsky – Korsakow, Mozart, Mussorgski 

 rozpoznawanie melodii i rytmów utworów o charakterze jazzu,  
              rapu, samby, rock and rolla, czaczy, country, czardasza, tanga 

 zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi; bębenek, tamburyn, trójkąt, talerze, 
kastaniety, marakasy, blok akustyczny, klawesyn oraz sposobem gry  

 gra na dzwonkach bardzo prostych utworów według schematów –  kolorów sztabek 

 ćwiczenia i zabawy rytmiczne w oparciu o podstawowe wartości nut i czas ich trwania 

 ćwiczenia i zabawy edukacyjno – kreacyjne na podstawie programu 
interdyscyplinarnego „Jak rozwijać osobowość przez  sztukę” pod redakcją 
E.Olinkiewicz i E.Repsch 

 pląsy  grupowe przy piosenkach i wierszykach utrwalonych w tradycji i 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie np. „Siała baba-mak”, „Jawor”, „Karuzela” 

 zabawy muzyczno- ruchowe o ustalonych zasadach rozwijające świadomość palców,  
prawej i lewej strony ciała 

 udział na terenie szkoły  i wyjścia na cykliczne koncerty, i przedstawienia muzyczne 
 
KLASA II: 
 

 zapoznanie z kulturą ludową poprzez tańce i utwory takie, jak:  
             krakowiak, kujawiak, polonez, oberek, mazur oraz piosenki typu:  
             „Zbójnicki”, „Uciekła mi przepióreczka”, „Czarny baranie” itp. 

 zabawy ruchowe z opowieścią  

 zapoznanie z budową i brzmieniem podstawowych instrumentów  
             strunowych i dętych: skrzypce, gitara, flet, trąbka 

 wprowadzenie oznaczeń i śpiewu solmizacyjnego 

 pięciolinia, nuty, takty, metrum 

 korelacja muzyki z plastyką poprzez ilustrowanie utworu  
              muzycznego lub dobór obrazu do wysłuchanej melodii 

 ukierunkowane słuchanie muzyki 

 wprawki i gra na flażolecie 

 udział na terenie szkoły i wyjścia na cykliczne koncerty, i przedstawienia muzyczne 
 
KLASA III: 
 

 udział na terenie szkoły  i wyjścia na cykliczne koncerty, i przedstawienia muzyczne 

 gry, tańce i zabawy z różnych stron świata na podstawie zbioru  
             nagrań „Pląsy z długą brodą” oraz zestawu KLANZA 
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 śpiew utworów z akompaniamentem instrumentów  perkusyjnych, dzwonków i 
flażoletów 

 podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy muzycznej: znaki  przykluczowe, elementy 
utworu muzycznego (dynamika, tempo, wysokość, barwa), pismo nutowe 

 „Moja mała Ojczyzna” – zwyczaje, utwory, polscy kompozytorzy 
                       (F.Chopin), hymn państwowy, polonez, pieśni patriotyczne, piosenki biesiadne 

 ćwiczenia analizy i pamięci słuchowej  

 improwizacje ruchowe, instrumentalne i wokalne 

 doskonalenie gry na dzwonkach i flażolecie  

 ćwiczenia rytmiczne w określonym rytmie z taktowaniem 

 wprawki emisyjno-dykcyjne 

 wykonywanie instrumentów o nieokreślonej wysokości dźwięków 
 

Metody, formy i sposoby pracy oprę  na naturalnych i wewnętrznych potrzebach uczniów 

 

i dlatego przydzielony do poszczególnych klas, podział materiału,  może i z pewnością będzie  

 

płynny i ulegać będzie bieżącej ewaluacji.     

 

Dzieci bowiem od najmłodszych lat reagują na muzykę spontanicznie, jest ona dla nich  

 

źródłem emocjonalnych przeżyć, pomaga kształtować ich artystyczny smak i rozbudzać  

 

zamiłowanie. 
 
Za podstawowe formy działalności muzycznej uznałam wobec tego śpiew, ruch i grę na  

 

instrumentach. Przeżycie muzyki przez dzieci jest tym pełniejsze im bardziej są one  

 

zaangażowane przy jej wykonywaniu. Poprzez ekspresję rozwijają wrażliwość na wszystkie  

 

elementy muzyki. Formy te wprowadzają wiele radości, wyzwalają z napięć i zaspakajają  

 

potrzeby uczniów w tym wieku oraz wszechstronnie rozwijają osobowość. Wszyscy  

 

uczniowie, nawet mniej zdolni będą mieli szansę odnosić w ten sposób sukcesy.   

 

Metody pracy również oprę z tego względu  na działaniu i tworzeniu: 

 

1. analityczno – percepcyjna ( nauka piosenek ) 
2. problemowo – odtwórcza ( nauka utworu instrumentalnego ) 
3. problemowo – twórcza ( improwizacje ) 
4. problemowo – analityczna ( słuchanie i analizowanie muzyki ) 
5. ekspozycje ( kontakt z dziełem – koncerty ) 
6. działanie artystyczne ( występy, pokazy, lekcje otwarte ) 
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Wszystkie podejmowane działania mogłyby być realizowane w trakcie lekcji zintegrowanych  

 

i wplatane tematycznie w przebieg zajęć lub na zajęciach WF i ruchu, ale najlepsze efekty  

 

osiągnęłabym  na odrębnej przeznaczonej do tego lekcji dodatkowej np. ostatniej danego  

 

dnia (przynajmniej 2 razy w tygodniu).  Realizacja programu wiąże się także z opracowaniem  

 

planu wyjść, spotkań i imprez okolicznościowych w oparciu o koncepcję samego programu  

 

oraz podstawę programową i plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły oraz klasy.  

 

Plan obejmowałby: 

 

 udział w koncertach, w Zamku Książąt Pomorskich 

 

 wyjścia na koncerty do Filharmonii 

 

 korzystanie z form muzyczno – teatralnych organizowanych  przez Operę i Operetkę 

 

 spotkania z rodzicami w celu przedstawienia zdobytych  umiejętności w formie mini – 

koncertów i przedstawień  muzyczno  - teatralnych  

 

 spotkania edukacyjne z innymi klasami nauczania  początkowego oraz innych 

placówek oświatowych, a także uświetnianie występami imprez szkolnych. 

 

Koncepcja programu zakładała także korelację z innymi przedmiotami i to nie tylko ze  

 

względu na realizację go w nauczaniu zintegrowanym: 

 
1. z językiem polskim – wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów, kształcenie mowy, 

pomoc w nauce czytania, wyrabianie wrażliwości estetycznej przez kontakt z 
twórczością dziecięcą 

2. ze środowiskiem społeczno – przyrodniczo – regionalnym – w zakresie tematyki, 
kształtowania postaw moralnych oraz przeżyć emocjonalnych i pogłębienia 
rozumienia otaczającej rzeczywistości 

3.  z wychowaniem fizycznym – ruch przy muzyce kształtujący sprawność, estetykę 
ruchu, reagowanie na sygnały, kształtowanie orientacji, rozwijanie procesów 
hamowania i pobudzania przez stosowanie różnych sygnałów 

4.  z plastyką – w zakresie stymulowania procesów wyobraźni i twórczego działania, 
kształtowanie wrażliwości oraz wyrażania różnych elementów muzyki przez znak 
plastyczny 

5. z matematyką – ćwiczenia rytmiczne wymagające liczenia 
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ZAKŁADANE EFEKTY Z REALIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ         

                                        ARTYSTYCZNYCH 

 

Program wychowawczy „Z muzyką przez świat”, który przedstawiłam ma w sposób  

 

formalny i samorzutny przybliżyć uczniom zagadnienia z dziedziny sztuki. Nie jest on ściśle  

 

związany z przedmiotem muzyka, ale w dużym stopniu z jego stroną wychowawczą.  

 

Uczniowie dzięki jego realizacji będą tworzyć, słuchać, poznawać i odkrywać tajniki muzyki.  

 

Rozwinie on też ogólną wrażliwość uczniów, ich ciekawość twórczą oraz ciekawość  

 

obserwacji otaczającego świata. Przygotuje  dzieci do aktywnego uczestniczenia  

 

w budowaniu kultury, tej najbliższej – szkolnej, ale i poza szkolnej. Wpłynie też na rozwój  

 

sfery wewnętrznej tj. refleksji nad sztuką oraz wytworzy umiejętność współpracy i tolerancji.  

 

Uczniowie przez trzy lata osiągną poziom wiadomości i umiejętności wyższy niż w innych  

 

klasach równoległych, rozwiną zainteresowania, a wielu z nich odkryje w sobie muzyczny  

 

talent. Interesujące jest to, że nawet uczniowie słabsi lub nie przepadający początkowo za  

 

muzyką, kończąc klasę trzecią nie powinni odbiegać w znacznym stopniu od pozostałych  

 

dzieci z klasy.  Jednym z większych sukcesów powinno być nauczenie dzieci gry na  

 

flażolecie  oraz dzwonkach. uczniowie opanują bardzo bogaty repertuar wokalny, będą  

 

potrafili wykonać wiele tańców o różnym charakterze, poradzą sobie z zapisem  

 

i odczytywaniem nut, chętnie i dojrzalej będą  uczestniczyli w różnych koncertach. 

 

Uczniowie nie tylko rozwiną  się w kierunku muzyki, ale dokona się w nich całościowy  

 

rozwój osobowości, co mam nadzieję potwierdzą sami uczestnicy programu, rodzice, a  także  

 

inni nauczyciele nauczania zintegrowanego, a następnie nauczyciele uczący w klasie  

 

czwartej. 

 

Dzieci będą wraz ze mną uczyły się i nauczały. Podczas występów szkolnych, zajęć  

 

umuzykalniających, zajęć pokazowych, udziału w konkursach, uświetniając swoją grą na  

 

instrumentach, tańcem i śpiewem najważniejsze imprezy szkolne, ukażą swoje ogromne  



17 
 

Opracowała Monika Herda 

 

 

zaangażowanie, poznają innych ludzi, będą aktywnie spędzać czas. Realizacja programu  

 

pozwoli też na promocję szkoły w innych instytucjach oświatowych i środowisku lokalnym.  
 
Hasło przewodnie programu wynika dlatego z obszarów pracy szkoły i potrzeb uczniów,  

 

koresponduje z przyjętą wizją i misją szkoły „Nie sam mózg dziecka chodzi do szkoły, ale  

 

ono całe” oraz spełnia równocześnie zasadniczy cel współczesnej szkoły. Jest nim  

 

przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w rzeczywistości i korzystania z jej dorobku  

 

kulturalnego poprzez ukształtowanie osobowości aktywnej i wszechstronnej. Kontrola i ocena  

 

wyników tych dodatkowych zajęć będzie występować we wszystkich momentach procesu  

 

nauczania i wychowania. Będzie mieć charakter zbiorowy, ale i indywidualny. Ocena zawsze  

 

będzie poparta słowną zachętą, a wyrażona w postaci ustalonych z dziećmi znaków, a  

 

następnie może ocen cyfrowych.  

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

     Edukacja muzyczna jest bardzo ważna i to od najmłodszego etapu kształcenia. Po 

okresie nauczania początkowego, klasa czwarta jest wielkim przełomem  

w edukacji uczniów.  

Matematyka, polski, przyroda i inne przedmioty rozpoczynają się już od klasy pierwszej  

i mimo że tworzą zintegrowany sposób nauczania, od klasy drugiej są wyraźniej rozdzielane. 

Gorzej wygląda edukacja przedmiotów artystycznych. Śpiewa się, maluje, wykonuje prace 

techniczne zgodne z ośrodkiem tematycznym, który się realizuje i właściwie na tym się 

kończy.  

Niektórzy nauczyciele nauczania początkowego starają się rozwijać edukację artystyczną, ale 

nie mając odrębnych przedmiotów, nie mają czasu, ani możliwości na dokładne nauczenie 

podstaw muzyki czy plastyki. Zajęcia artystyczne w szkole, to nadal „michałki”, których 

może uczyć nawet niewykształcony muzycznie nauczyciel. 

Tymczasem dodatkowe  zajęcia muzyczne są doskonałą formą na uzupełnienie, 

usystematyzowanie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów klas młodszych.  

W klasie czwartej oprócz śpiewania mogą wtedy  z zainteresowaniem i pozytywną motywacją 

realizować zagadnienia muzyczne.  Treści kształcenia i wychowania muzycznego powinny 
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powrócić w większym zakresie do klas nauczania zintegrowanego. Pocieszające jest to, że 

coraz więcej wydawnictw powraca do tego tematu i uzupełnia swoje oferty o odrębne 

podręczniki oraz ćwiczenia  do nauczania muzyki w klasach 1-3. Wielu nauczycieli 

podejmuje się też korzystania z tej oferty, ale ograniczenie czasowe oraz ogrom treści 

programowych, nadal jednak sprowadza  muzykę  w  nauczaniu  początkowym przede 

wszystkim do śpiewania piosenek.  

Muzyczny program wychowawczy, który opracowałam nie jest ściśle związany  

z przedmiotem muzyka, ale stanowi „rekompensatę” braku przedmiotu w klasach młodszych. 

Zubożenie tej formy powoduje  bowiem niestety, zanikanie świadomości społecznej, jak 

ogromny wpływ na rozwój dziecka ma muzyka, a wśród uczniów wywołuje przeświadczenie, 

że przedmioty artystyczne są mniej ważne, a najlepiej jeszcze gdyby ich nie było.  

 Dziecko potrafi muzykować zanim zacznie czytać nuty. Jest to tak samo naturalne jak 

to, że dziecko najpierw potrafi mówić, zanim nauczy się czytać i pisać. Praktyka często więc 

poprzedza teorię, ale musi być usystematyzowana, celowa i bogata. W tym roku szkolnym 

prowadzę również w swojej szkole zajęcia z rytmiki w dwóch grupach „0”. Jak dużo rzeczy  

z zakresu muzyki jestem w stanie zrobić na odrębnej i poświęconej tylko temu zagadnieniu 

lekcji! Same dzieci też zupełnie inaczej reagują i pracują oraz przyswajają wiadomości  

i umiejętności z zakresu śpiewu, ruchu i gry na instrumentach. Widzę ich ogromną radość  

i zaangażowanie oraz satysfakcję rodziców. Uważam, że klasa oferująca dodatkowe zajęcia 

artystyczne spotkałaby się w mojej szkole ze sporym zainteresowaniem.  
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