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RECENZJA 

 

„ P r o g r a m u r o z b u d z a n i a  

z a i n t e r e s o w a ń i r o z w i j a n i a   

u z d o l n i e ń m u z y c z n y c h u c z n i ó w   – 

O D K R Y WA M M U Z Y K Ę ” 

 

P r o g r a m o p r a c o w a ł a J o a n n a O c h m a n n    – 

P s z e n i c z n a  

 

 

Program spełnia wszystkie kryteria formalne. Zawiera jasno sformułowane: 

•  treści i cele nauczania 

•  procedury osiągnięcia celów 

•  propozycje oceny pracy ucznia 

 

Wyznacza zadania nauczycielowi, stawia przed nim szeroko zakrojone,  

trudne zadania, ale umożliwia dziecku rozwój zainteresowań i zdolności oraz czerpanie  

z kontaktów z muzyką wszystkich wartości, których jest nosicielką. Daje uczniom szerokie 

możliwości poznania krainy muzyki. 
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Zajęcia prowadzone na bazie tego programu dają możliwość zabawy muzyką, 

poszerzają jednocześnie zagadnienia realizowane na lekcjach oraz pozwalają realizować 

ciekawe treści wykraczające poza program nauczania. 

Nauczyciel korzystający z proponowanego programu sam decyduje, w jakim zakresie 

będzie go realizował, gdyż program jest przejrzysty i zrozumiały. Może stać się pomocnym 

narzędziem pracy nauczycieli muzyki. 

RECENZJA 

 

„ P r o g r a m r o z b u d z a n i a  

z a i n t e r e s o w a ń i r o z w i j a n i a   

u z d o l n i e ń m u z y c z n y c h u c z n i ó w   – 

O D K R Y WA M Y M U Z Y K Ę ” 

 

P r o g r a m o p r a c o w a ł a J o a n n a O c h m a n n :   – 

P s z e n i c z n a  

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych spełnia wymogi formalne, jest zgodny z zadaniami 

szkoły i celami edukacyjnymi wpisanymi w podstawę programową. Powstał z myślą  

o wspieraniu uzdolnień uczniów klas I – III. 
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Głównym walorem programu jest jego atrakcyjna, bogata treść. Forma konkursów 

umożliwia uczniom wykazanie się kreatywnością, pomysłowością, umiejętnościami.  

Efektem tego rodzaju pracy z uczniem są jego dalsze działania. 

Program jest uniwersalny, umożliwia pracę z uczniem zdolnym w starszych klasach, 

bowiem rozbudza motywację odbioru dzieł literatury muzycznej, zachęca do samokształcenia 

oraz twórczego myślenia, inspiruje do poszukiwań i samodzielnego gromadzenia wiedzy. 
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WSTĘP 

 

 

 W każdej klasie spotyka się uczniów zdolnych, interesujących się określonymi 

przedmiotami czy mających inne zainteresowania, wykraczające poza nauczanie szkolne. 

Obowiązkiem szkoły i nauczyciela jest zorganizowanie tak pracy z tymi uczniami, by mogli 

oni rozwijać swoje zdolności i zainteresowania na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych. 

Rozbudzanie zainteresowań, rozpoznawanie zdolności i właściwe wspieranie rozwoju dziecka 

to jedno z najważniejszych problemów edukacyjnych. Szczególną uwagę  

zwraca się tu na indywidualizację pracy z uczniem. 

Zreformowany system edukacyjny nastawiony jest na aktywne rozwijanie 

umiejętności przydatnych w życiu codziennym – tym samym zmierza w kierunku 

rozbudzania wszechstronnych zainteresowań i wiedzie ku odnajdywaniu własnych uzdolnień. 
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Nie zawsze jednak w programach ramowych i stojącej do dyspozycji bazie edukacyjnej, 

możliwa jest dostateczna indywidualizacja nauczania. Niezbędne jest wspomaganie rozwoju 

zajęciami pozalekcyjnymi z celowym stopniowaniem zakresu wiedzy wykraczającej poza 

standardy edukacyjne, udziałem w konkursach, współzawodnictwie wewnątrz  

i pozaszkolnym. 

Uczeń zdolny to taki, który poza ogólną sprawnością umysłową, szybkim tempem 

uczenia się, wyróżnia się osiągnięciami twórczymi, wyobraźnią, specjalnymi 

zainteresowaniami, pracowitością, dociekliwością. 

W świetle najnowszych badań, za uzdolnienie muzyczne uważa się strukturę złożoną 

z wielu zdolności muzycznych oraz szeregu cech współkorelujących. Podstawowe zdolności 

muzyczne to: słuch muzyczny (różnicowanie dźwięków w zakresie wysokości,  

czasu ich trwania, intensywności, barwy, wyróżnianie dźwięków we współbrzmieniu );  

pamięć muzyczna; poczucie rytmu; smak muzyczny. 

Obserwowane zdolności muzyczne są rezultatem interakcji właściwości wrodzonych  

i czynników środowiskowych. Zasięg działania tych dwóch czynników jest praktycznie  

nie do rozgraniczenia, już od okresu prenatalnego. To, czy, i w jakim stopniu te możliwości 

zostaną zrealizowane i zaktualizowane zależy od działania bardzo wielu czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych, podmiotowych i przedmiotowych, strukturalnych  

i sytuacyjnych. Jest to proces nieustannej interakcji z otoczeniem wewnętrznym  

( własną osobowością i stanem emocjonalnym ) i środowiskiem zewnętrznym. W zakresie 

warunków środowiskowych niezbędne do realizacji potencjalnych możliwości muzycznych 

są: bezpośrednia dostępność przykładów „ żywych zachowań muzycznych” i muzykalności 

od najwcześniejszego dzieciństwa; włączenie muzyki w proces naturalnej komunikacji  

z najbliższym otoczeniem; systematyczny trening podstawowych sprawności muzycznych  

( śpiewanie, granie ) pod kierunkiem osoby muzycznie kompetentnej. Na przejawianie się 
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uzdolnienia muzycznego i poziom jego konkretyzacji wpływ mają właściwości wrodzone, 

które mogą w procesie oddziaływań środowiskowych, w tym szkoły i aktywności  

własnej – wyrażanie siebie, rozwinąć się lub ulec zaniedbaniu i degradacji. 

W pracy z uczniami uzdolnionymi muzycznie istotną rolę spełniają koła muzyczne, 

stwarzające duże możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów tą dziedziną sztuki. 

Muzyka przecież to nie tylko przedmiot szkolny, ale również kontakt z literaturą muzyczną, 

pierwsze próby twórczości, zmagania z „żywą” muzyką ( śpiew, gra na instrumentach, 

percepcja, tworzenie muzyki, ruch przy muzyce, koncerty, przedstawienia ). 

Uczeń ma świadomość, że musi pracować, by osiągnąć sukces. Nauczyciel powinien 

być osobą prowadzącą, koordynującą, podpowiadającą, wskazującą właściwe sposoby, 

metody działania, ale nie może niczego narzucać, nakazywać. Zadaniem nauczyciela jest więc 

organizowanie zajęć w taki sposób, by stanowiły one atrakcyjne i jednocześnie rozrywkowe 

źródło wiedzy. Aby jak najlepiej rozwinąć potencjał dzieci, ich talent, pasję poznawczą, 

nauczyciel powinien stosować na zajęciach metody aktywizujące i pobudzające 

zainteresowania uczniów. 

Aby każde dziecko znalazło w muzyce to, co mu najbardziej odpowiada, w czym 

mogłoby odnosić sukcesy, powinno zetknąć się z różnymi formami działalności muzycznej. 

Należy więc od pierwszej klasy zachęcać dzieci do wspólnego śpiewu, uczyć je gry  

na instrumentach, słuchania muzyki, pozwolić im bawić się przy muzyce, przygotowywać  

do samodzielnego operowania materiałem muzycznym oraz twórczego jego przekształcania. 

Każda z tych form działalności rozwija nieco inne dyspozycje i umiejętności. Stosowanie  

ich wszystkich daje szansę stworzenia postaw wszechstronnego rozwoju osobowości zarówno 

pod względem ogólnym, jak i muzycznym. 
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Jest to szczególnie ważne w młodszym wieku szkolnym, w którym wrodzone 

dyspozycje muzyczne dzieci są jeszcze najczęściej nieznane, nieujawnione  

i niesprecyzowane. 

Podczas zajęć koła muzycznego nauczyciel powinien poszerzać zagadnienia mające 

bezpośredni związek z programem nauczania oraz wprowadzać propedeutycznie te, z którymi 

uczniowie zetkną się w późniejszym toku nauki. 

Głównymi celami pracy z dziećmi w ramach koła muzycznego są: rozwijanie 

zdolności i zainteresowań uczniów, rozszerzanie wiadomości z muzyki, pobudzenie  

do twórczego myślenia i działania. 

Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania i problemy muzyczne samodzielnie, 

poszukują nowych informacji wykorzystując różnorodne źródła, takie jak słowniki, 

encyklopedie, literaturę z zakresu przedmiotu czy Internet. Rozwijają się na miarę swoich 

potrzeb i możliwości. Uczą się analizować błędy, potknięcia i wyciągają wnioski, które  

są ważnym etapem rozwoju. Doskonalą swój warsztat, ale również nabierają pewności siebie. 

Efektem zajęć są sukcesy uczniów na konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

prezentacje, programy artystyczne, koncerty, samodzielność, twórcza postawa i dojrzałość  

w odbiorze sztuki. 

Program ten został opracowany z myślą o wspieraniu uczniów uzdolnionych 

muzycznie klas I – III. Powstał na bazie moich doświadczeń w nauczaniu w szkole 

podstawowej i obserwacji funkcjonowania systemu edukacyjnego w zakresie rozwoju 

uzdolnień muzycznych. W programie określiłam kierunki działań, jakie mają prowadzić  

do stworzenia możliwości wszechstronnego poszukiwania uczniów wykazujących zdolności 

muzyczne, warunków do uświadomienia sobie przez uczniów posiadanych zdolności, 

stopniowego rozbudzania zainteresowania muzyką, a końcu do wytworzenia w uczniach 

aktywności w rozwijaniu uzdolnień. 
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Program ma zapewnić wymaganą elastyczność moich działań. Podejście procesowe, 

polegające na realizacji cyklu: zaplanowane działanie – badanie skutków działania – 

porównanie z oczekiwanymi efektami, a korekta zaplanowanych działań ma zapewnić 

osiągnięcie celu głównego w optymalny sposób. Jednocześnie program zakłada podnoszenie 

moich umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i korzystania  

z literatury specjalistycznej oraz ciągle poszerzanej oferty przeglądów, konkursów,  

jakie w trakcie jego realizacji będą dostępne. A wszystko po to, aby ODKRYWAĆ 

MUZYKĘ. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut w grupie około 20 osób. 

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, a ponieważ forma zajęć jest zupełnie inna,  

niż zajęcia szkolne, uczniowie przychodzą na nie z ochotą. 

Uczniowie wyłonieni zostali na drodze obserwacji, nauczycielskich nominacji, 

wskazań rodziców. Wszystkie zgłoszone dzieci poddane były przeze mnie „Testowi badania 

umiejętności wynikających z elementarnych zdolności muzycznych uczniów w wieku 

wczesnoszkolnym”, który został wcześniej przeze mnie skonstruowany. Wyniki badań dały 

pełen obraz badanej grupy dzieci, ich indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności 

muzycznych. 

Do spotkań zostali włączeni również rodzice dzieci, którzy aktywnie uczestniczą  

w zajęciach, a tym samym są bezpośrednimi obserwatorami swoich pociech.  

Program wdrażany jest od roku szkolnego 2005 / 2006 i będzie kontynuowany przez następne 

lata szkolne. Ma charakter otwarty, stwarza szanse modyfikowania i twórczego wzbogacania. 
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1. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE 

 

 

Celem głównym jest stworzenie takich warunków, aby jak najszersza grupa uczniów 

krok po kroku, biorąc udział w oferowanych zajęciach oraz przedsięwzięciach mogła: 

rozbudzać swoje zainteresowania, uświadomić i rozwijać zdolności muzyczne. 

Program zakłada realizację celów edukacyjnych zawartych w „Podstawach 

programowych kształcenia ogólnego z muzyki”: 

 

1. pobudzanie całościowo pojętego rozwoju uczniów, a w szczególności: 

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych i kształcenie pozytywnych 

motywacji w odniesieniu do muzyki 

- rozwijanie uzdolnień muzycznych i muzykalności 
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- rozwijanie dyspozycji poznawczych oraz zdolności celowego i twórczego 

działania za pomocą środków muzycznych 

- rozwijanie zdolności odczuwania zawartych w utworach treści 

emocjonalnych 

2. wyposażenie uczniów w elementarne umiejętności muzyczne 

3. umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze 

 

 

 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE 

 

Cele szczegółowe opisują stan, po osiągnięciu którego możliwe będzie 

zapewnienie realizacji celu głównego. 

 

Program zakłada następujące cele szczegółowe: 

 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz potrzeby stałego obcowania  

z muzyka wśród jak najszerszej grupy uczniów 

 

- stwarzanie możliwości rozszerzania wiadomości, umiejętności zdobytych 

na zajęciach muzyki podczas zajęć pozalekcyjnych 
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- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu uzdolnień takich jak: twórcze 

rozwiązywanie problemów, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność 

współdziałania w zespole, umiejętność samokształcenia, itp. 

 

- stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu elementarnych zdolności 

muzycznych: słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, 

smaku muzycznego 

 

- rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzykowania indywidualnego  

i zespołowego, tworzenia muzyki jako źródła radości oraz środka 

poznawania muzyki w jej integralnym związku z innymi dziedzinami 

kształcenia i wychowania 

 

- czerpanie pozytywnych wzorców życia, poszanowanie tradycji i kultury 

narodowej ( w tym regionalnej ) 

 

- wyposażenie uczniów w umiejętności czytania i pisania muzyki jako 

klucza do świadomego kontaktu z muzyką 

 

- stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów 

- kształcenie wrażliwości zmysłowej ( słuchowo – ruchowej ), wyzwolenie 

ekspresji 

 

- dostarczenie uczniom wiadomości z zasad muzyki, niezbędnych podczas 

śpiewania, grania, tworzenia muzyki 
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- wyrabianie i utrwalanie takich cech charakteru, jak: punktualność, wiara 

we własne siły, umiejętność skupienia uwagi, sumienność w pracy 

zespołowej 

 

- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego spędzania 

czasu wolnego 

 

- rozwijanie umiejętności mówienia o sztuce i emocjach 

 

- poszerzanie wiedzy o muzyce poprzez korzystanie z różnych źródeł 

informacji, m. in. Internetu 

 

- stworzenie warunków do wykorzystania wiedzy i umiejętności w postaci 

udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych  

i współzawodnictwie wewnątrz i pozaszkolnym 

 

- popularyzację sukcesów odnoszonych przez uzdolnionych muzycznie 

uczniów jako element nagrody za wkładany wysiłek i zachętę dla innych 

 

- współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego oraz rodzicami  

w tworzeniu warunków „wczesnego wykrycia” uzdolnień muzycznych 
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3. ZADANIA NAUCZYCIELA 

 

1. Rozpoznawanie i wyłanianie uzdolnień i talentów – organizowanie 

współpracy uczeń – nauczyciel w rozpoznawaniu uzdolnień muzycznych. 

 

2. Tworzenie sytuacji, w których uczeń będzie mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, uzdolnienia i kształcić umiejętności. 

 

3. Zapewnienie uczniom możliwości pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania 

różnorodnej aktywności muzycznej. 

 

4. Wspieranie działań uczniów, stymulowanie ich inicjatyw, kierowanie 

procesem twórczym w sposób nie ograniczający wyobraźni dzieci. 
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5. Tworzenie przyjaznej, sprzyjającej wysiłkom ucznia atmosfery  

na zajęciach. 

 

6. Motywowanie do działalności artystycznej, samokształcenia. 

 

7. Pobudzanie aktywnego, twórczego myślenia. 

 

8. Wychowanie przez muzykę, rozbudzanie wrażliwości estetycznej. 

 

9. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, radości 

towarzyszących twórczej aktywności. 

 

10. Motywowanie do poznawania wielkich i małych form wokalnych  

i instrumentalnych. 

 

11. Ukazywanie piękna muzyki, uczenie jej przeżywania poprzez 

indywidualne i zespołowe muzykowanie. 

 

12. Kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za zbiorowy 

wysiłek i jego efekty. 

 

13. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki. 

 

14. Stwarzanie atmosfery radości w obcowaniu z muzyką. 
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15. Kształtowanie i umacnianie pozytywnych zachowań dzieci, takich jak: 

koleżeńskość, zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, 

współodpowiedzialność. 

 

16. Kształtowanie u uczniów takich cech, jak: twórcze, samodzielne myślenie, 

improwizacja, poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań, 

przedstawienia rozwiązań z wykorzystaniem języka i symboli muzycznych. 

 

17. Inicjowanie imprez, konkursów, przeglądów, festiwali, uroczystości,  

w czasie których uczeń będzie miał możliwość wykorzystania swoich 

predyspozycji, umiejętności, zdolności oraz dokonania  

samooceny – współzawodnictwo wewnątrz i pozaszkolne.  
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4. TREŚCI NAUCZANIA ZWI ĄZANE Z CELAMI 

 

Treści nauczania obejmują propozycje repertuarowe oraz rodzaj aktywności 

muzycznej wraz z właściwymi dla nich ćwiczeniami. 

 W skład repertuaru wchodzą utwory z zakresu: muzyki ludowej polskiej  

i innych narodów, muzyki poważnej, melodie popularne i tradycyjne, kompozycje 

własne autorki programu. 

 

 

A. PROPOZYCJE REPERTUAROWE 

 

Utwory wokalne i instrumentalne 

 

1. F. Chopin: Życzenie 
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- Etiuda c- moll op. 10 nr 12 

- Preludium Des – dur op. 28 nr 15 

- Polonez A – dur op. 40 nr 1, Polonez As – dur op. 53 

- Scherzo h – moll op. 21 ( cz. I ) 

 

2. S. Moniuszko – Aria Skułoby oraz Mazur z opery „Straszny dwór” 

- Polna różyczka 

- Kozak 

- Złota rybka 

- Prząśniczka 

3. Z. Noskowski – Rzeka 

- W lesie 

- Maciuś  

 

4. F. Schubert – Pstrąg  

- Polna różyczka 

- Cykle pieśni: Piękna młynarka op. 25 ( wybór ) 

- Pszczółka 

5. P. Czajkowski – Walc kwiatów z baletu „Dziadek do orzechów” 

- Serenada lalki 

- Pory roku ( wybór ) 

6. Dworzak – Tańce słowiańskie ( wybór ) 

- Humoreska 

7. G. Bacewicz – Oberek 

- Sroczka 
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8. C. Daguin – Kukułka 

9. C. Debussy – Taniec pajaca z Kącika dziecięcego 

- Kącik dziecięcy ( wybór ) 

J. P. Rameau – Tamburyn 

M. Rimski – Korsakow – Lot trzmiela 

S. Prokofiew – Marsz koników polnych 

G. Verdi – Marsz triumfalny z opery „Aida” 

H. Wieniawski – Kujawiak 

Melodia ludowa z Mazowsza – Gaiku zielony 

Melodia ludowa spod Łowicza – Klepany 

Melodia ludowa z Podhala – A przeleciał ptaszek 

Melodia z Krakowa – Zaśpiewał słowiczek 

Melodia ludowa z Rzeszowa – Nitko moja nitko 

Rumuńska melodia ludowa – Kukułka ( sł. M. Terlikowska ) 

Węgierska melodia ludowa – Czyje są gąski 

Słowacka melodia ludowa – O świcie 

Bułgarska melodia ludowa – Taniec pasterzy ( sł. S. Kraszewski ) 

Ukraińska melodia ludowa – Nad potoczkiem ( sł. D. Malko ) 

F. Rybicki – Gawron ( sł. H. Januszewska ) 

T. Mayzner – Mariackie hejnały ( sł. E. Szelburg – Zarębina ) 

Z. Ciechan – Niech żyje las ( sł. A. Berna ) 

T. Gummeson – Hej wiosna ( sł. J. Mickiewicz ) 

- Dom ( sł. A. Berna ) 

- Jenka – taniec fiński ( sł. J. Stankiewicz ) 

- Wczesną jesienią ( sł. M. Komorowska ) 
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F. Leszczyńska – Za oknem deszcz i wiatr ( sł. S. Wiśniewski ) 

- Walc ( sł. H. Januszewska ) 

W. Lutosławski – Ptasie plotki ( sł. J. Tuwim ) 

A. Markiewicz – W kasztanowym mieście ( sł. D. Gellner ) 

L. Miklaszewski – Stalowe szyny ( sł. M. Rosińska ) 

M. Kaczurbina – Dzięcioł ( sł. Autor nieznany ) 

J. Lefeld – Mróz, mróz ( sł. J. Grodecka ) 

E. Pałasz – Każdy miesiąć kolor ma ( sł. A. Woj. – Wojciechowska ) 

M. Sawa – Sopelkowa melodia ( sł. Z. Holska – Albekier ) 

B. Kolago – Piosenka do walizek i plecaków ( sł. D. Gellner ) 

W. Lutosławski – Pióreczko ( sł. J. Osińska ) 

H. Łacny – Zamiast kołysanki ( sł. E. Jałochiewicz ) 

- Kolorowy świat ( sł. E. Jałochiewicz ) 

E. Wojnicka – Rycher – Piosenka przyjaciół ( sł. H. Parulski ) 

S. Moniuszko – Pieśń wieczorna 

 

 

Kanony:  

 

M. Praetorius – Wiwat szkoła 

Kanon noworoczny – angielska melodia 

L. Lunden – kanon 

Bill Bull – kanon – melodia angielska 

Cztery pory roku – australijska melodia popularna 

Z. Kurkowski, sł. A. Pawłowski – Deszczowe tango 
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Kanon – melodia ludowa ( sł. S. Kossuthówna ) 

 

 

 

Utwory wielogłosowe: 

 

Pieśń Halki – S. Moniuszko 

VII Symfonia, fragment części II – Ludwik van Beethoven 

 

 

 

B. TREŚCI PROGRAMOWE: 

 

1. Rozwijanie głosu dziecka – prawidłowe podparcie oddechowe oraz intonowanie 

dźwięków, miękki atak, ujednolicenie i przybliżenie samogłosek, wyrównywanie 

rejestrów, okrągłość dźwięku, poszerzenie skali, wolumen; ćwiczenia dykcyjne. 

 

2. Śpiewanie piosenek jednogłosowych z zastosowaniem zmian tempa, dynamiki  

i artykulacji. 

 

3. Śpiewanie na dwa głosy – melodii na tle stojących dźwięków, kanonów, melodii 

dwugłosowych, współbrzmień ( interwały, trójdźwięki ). 

 

4. Wyczuwanie i realizowanie pulsu muzycznego. 
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5. Wyczuwanie, realizacja, zapisywanie, odczytywanie sylabami rytmicznymi rymu 

złożonego z ćwierćnut, ósemek, pauzy ćwierćnutowej, półnuty, półnuty z kropką, 

pauzy półnutowej, całej nuty, a także grup rytmicznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rytmizowanie tekstów: odczytywanie i tworzenie, układanie melodii ( stosowanie 

urozmaiceń rytmicznych oraz środków wyrazu artystycznego – tempo, dynamika, 

artykulacja ). 

 

7. Zapisywanie rytmu w taktach na „dwa”, na „trzy” i na „cztery”, zaznaczenie mocnej 

części taktu. 

 

8. Ilustrowanie muzyką zjawisk akustycznych oraz utworów literackich. 

 

9. Relatywne słyszenie, śpiewanie, czytanie, zapisywanie i przedstawianie za pomocą 

fonogestyki następujących zwrotów melodycznych: 

so- mi   so – do    do – so 

mi – so   mi – re – do   so – la – ti - do 

so – fa – mi  mi – do – re   so – la – ti – do – re - mi  
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mi – fa – so  so – fa – mi – re – do  so – fa – mi – re – do - so 

so – la – so – mi  do – re – fa – so – la  re – ti – so - do 

so – mi – so – la  do – mi - so 

so – mi – la – so – mi 

so – la – so – fa – mi 

 

z centrum tonalnym „la“: 

do – ti – la 

la – mi 

mi – la 

mi – re – do – ti – la 

10.   Zasady tworzenia i kształtowania muzyki, budowa formalna utworów, 

podobieństwa, powtórzenia i kontrasty, treści wyrazowe, brzmienie, środki 

wykonawcze, muzyka ludowa i artystyczna, muzyka ilustracyjna, muzyka we 

współczesnych źródłach informacji. 

 

11.    Rozpoznawanie i określanie budowy piosenek i melodii: 

 

 pytania i odpowiedzi 

 formy AB, ABA, ABAı, AABA, ronda 

 

12. Tworzenie pytań i odpowiedzi rytmicznych oraz melodycznych wokalnych  

i instrumentalnych. 

 

13. Dobieranie melodii akompaniamentu rytmicznego i melodycznego. 
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14. Granie melodii i akompaniamentu do piosenek. 

 

15. Granie na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych  

oraz na fletach. 

 

16. Tworzenie kanonu rytmicznego i melodycznego. 

 

17. Poznanie pieśni ludowych polskich i innych narodów, muzyki artystycznej, 

podstawowe gatunki i formy, piosenek dziecięcych, tańców regionalnych, 

podstawowych kroków i figur narodowych tańców polskich ( krakowiak, 

kujawiak, oberek, polonez ), śpiewanie własnych melodii do podanych tekstów 

w rytmach polskich tańców. 

 

18. Określanie charakteru, dynamiki, tempa, artykulacji wykonywanej i słuchanej 

muzyki. 
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5. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

 

 Aby cele programowe zostały osiągnięte, nauczyciel powinien zadbać o dobrą 

organizację i prawidłowy przebieg. 

 

 Stworzenie przyjaznej i sprzyjającej wysiłkom ucznia atmosfery na zajęciach. 

 

 Urządzenie odpowiedniej pracowni muzycznej, stymulującej rozwój dziecka: 

 

- zgromadzenie instrumentów do dyspozycji każdego dziecka  

( metalofony, ksylofony, dzwonki, bębenki, werble, kastaniety, 

marakasy, tamburino, trójkąty, kalwesy, flety, pianino, gitara ) 
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- zgromadzenie środków technicznych umożliwiających prezentację 

różnorodnego materiału dydaktycznego: magnetofon, gramofon, radio, 

płyty, taśmy z nagraniami, itd. 

- podręczniki i książki pomocnicze 

 

 Powierzanie uczniom roli „asystentów” podczas zajęć, roli dyrygentów w 

zespole muzycznym, roli „liderów” stymulujących pracę w grupach w trakcie 

zajęć. 

 

 Realizacja wytyczonych celów i treści nauczania w pracy nad rozbudzaniem 

zainteresowań i rozwijaniem zdolności muzycznych uczniów uzależniona jest 

od odpowiedniego doboru form i metod. 

 Realizacja zajęć opiera się na różnych formach kontaktu dziecka z muzyką, 

które w procesie dydaktycznym powinny stanowić całość. Są to: śpiew, gra na 

instrumentach, słuchanie muzyki, jej tworzenie, ruch przy muzyce, 

przyswajanie podstawowych wiadomości dotyczących muzyki. Każda z tych 

form kształtuje inne dyspozycje oraz umiejętności i dopiero stosowanie ich 

wszystkich przyczynia się do muzycznego rozwoju uczniów. 

 

 Zastosowanie zabawy dziecięcej w ich tradycyjnej formie i funkcji służy 

stopniowej, praktycznej nauce władania językiem muzycznym. Polega to na 

podświadomym przyswajaniu muzycznych wzorców rytmicznych, 

melodycznych, tonalnych, form i stylu. 
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 Uświadamianie rytmu odbywa się zawsze z relacji do pulsu muzycznego. 

Czytanie rytmu odbywa się przy zastosowaniu tzw. „tataizacji”, czyli sylab 

rytmicznych. 

 

 Dostosowanie repertuaru wokalnego i instrumentalnego ( śpiew, gra  

na instrumentach ) do zainteresowań i indywidualnych możliwości 

odtwórczych dzieci – różnicowanie wymagań. 

 

 Śpiewanie ze słuchu i z nut, świadome intonowanie dźwięków odbywa się 

przy zastosowaniu relatywnej metody kształcenia słuchu ( doświadczenie 

muzyczne zdobywa się poprzez słuchanie, następnie śpiewanie, zapis  

i czytanie tego, co było słuchane i śpiewane ). Nieodzownym środkiem 

dydaktycznym jest również stosowanie fonogestyki – czyli umownych znaków 

ręki, pokazujących relację między dźwiękami oraz kierunek i ruch dźwięków 

w melodii. 

 

 Stosowanie metody relatywnej jest stopniową, konsekwentną procedurą 

prowadzącą do świadomego operowania materiałem muzycznym. Procedura  

ta uwzględnia: 

 

- obserwację relacji dźwięków wyższych i niższych; 

- pokazywanie gestami kierunku linii melodycznej; 

- śpiewanie wybranych zwrotów melodycznych poznanego repertuaru; 

- śpiewanie solmizacją ze słuchu, z fonogestyki, z zapisu 

solmizacyjnego pod rytmem, z nut 
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 Rozwijanie wyobrażeń słuchowych odbywa się poprzez stopniowe poszerzanie 

materiału dźwiękowego. 

 

 Porównywanie zwrotów rytmicznych i melodycznych, śpiewanie, granie 

dialogowe, wyczuwanie pytania i odpowiedzi, określanie budowy utworu 

muzycznego prowadzi do wykształcenia poczucia formy muzycznej  

i świadomości jej struktury oraz do tworzenia form muzycznych. 

 

 Kształcenie percepcji odbywa się przez wdrażanie uczniów do aktywnego 

odbioru muzyki, zapoznawanie z literaturą muzyczną, dostarczaniem wiedzy  

z dziedziny kultury muzycznej oraz zainteresowanie życiem i twórczością 

wielkich artystów. 

 Działania muzyczne ( śpiewanie, granie, słuchanie, zadania twórcze ) stanowią 

podstawę do wprowadzania wiadomości teoretycznych – bezpośrednie 

działanie. 

 

 Wprowadzanie pojęć i wiadomości wynika tylko i wyłącznie z potrzeb 

aktualnie realizowanego repertuaru piosenek, utworów do wykonywania  

na instrumentach lub przeznaczonych do słuchania oraz  

tworzenia – z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności. 

 

 Dawanie uczniom szansy osiągnięcia sukcesu, a jednocześnie sprawianie 

radości, przyjemności i satysfakcji. Uczniowie powinni widzieć rezultaty 

swojej pracy. 
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 Zachęcanie do czytania książek oraz artykułów o tematyce muzycznej, 

poszukiwania wiedzy, sporządzania plansz tematycznych, albumów  

o kompozytorach, zespołach instrumentalnych, gromadzenia nut i śpiewników, 

założenia własnej płytoteki i taśmoteki. 

 

 Zachęcanie d odbioru muzyki artystycznej na żywo ( koncerty w szkole, 

filharmonii, teatrze ). 

 

 Kreowanie ról w teatrzyku muzycznym. 

 

 Zachęcanie do udziału w konkursach pieśni i piosenek, zespołów muzycznych, 

festiwalach, przeglądach, konkursach wiedzy o muzyce i różnych 

uroczystościach szkolnych. 

 

 Stwarzanie dzieciom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, 

zdolności dla społeczności szkolnej i pozaszkolnej – prezentowany repertuar 

musi uwzględniać możliwości percepcyjne odbiorcy i zachęcać innych 

uczniów do uczestnictwa w zajęciach Koła Muzycznego. 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRZEWIDYWANE OSI ĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

Przed rozpoczęciem realizacji programu, wskazane jest określenie poziomu 

zdolności muzycznych każdego ucznia. W tym celu został opracowany  

i przeprowadzony przeze mnie wśród dzieci chcących brać udział w zajęciach koła 

muzycznego: „Test badania umiejętności wynikających z elementarnych zdolności 

muzycznych uczniów w wieku wczesnoszkolnym”. Pozwoliło to na zróżnicowanie 

stawianych uczniom zadań. 

Rezultatem wszystkich działań na zajęciach, występach, jest osiągnięcie celów 

wyszczególnionych w rozdziałach 1 i 2. możliwe jest to, gdy prezentacje artystyczne, 

którym towarzyszyły długie przygotowania, spotykają się z uznaniem słuchaczy,  

gdy tym wydarzeniom towarzyszy wiele wspólnych przeżyć, kiedy osiągnięcia 

uczniów dają im samym dużo satysfakcji i możliwości samorealizacji. 
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Podczas zajęć ocenie ( pozytywnej!, słowne motywowanie ucznia ), podlega 

przede wszystkim aktywność ucznia, zaangażowanie i wkład pracy, której przejawem 

jest: 

 

 chęć uczestniczenia w różnych działaniach muzycznych; 

 postęp w rozwoju umiejętności śpiewania, gry na instrumentach, 

tworzenia, improwizowania i umiejętności posługiwania  

się ( rozumienia ) zapisu muzycznego ( uwzględnianie indywidualnych 

możliwości ucznia ); 

 postęp w rozwoju wyobraźni muzycznej, przejawiający się w rozwoju 

myślenia muzycznego ucznia; przejawem tego rozwoju może być: 

umiejętność identyfikacji melodii, rytmu, poczucia relacji między 

dźwiękami, rozumienie formy muzycznej, okazywanie radości z 

kontaktu z muzyką; 

 postęp w rozwoju elementarnych zdolności muzycznych: słuchu 

muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, smaku muzycznego. 

 

 

Program zakłada osiągniecie przez dzieci następujących umiejętności: 

 

1. Prawidłowego posługiwania się głosem – stosowania podparcia 

oddechowego, poprawnej realizacji ćwiczeń emisyjnych. 

2. Czystego śpiewania z uwzględnieniem środków wyrazu 

muzycznego ( tempa, dynamiki, artykulacji, frazowania, charakteru ) 

w wygodnej dla siebie skali. 
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3. Śpiewania z poprawną dykcją, właściwym podparciem 

oddechowym, prawidłową artykulacją motywów, fraz i całych 

melodii znanych piosenek: 

 

a) z nut lub przy pomocy nut 

b) ze słuchu 

c) z pamięci 

 

4. Dostrajania  się do drugiego głosu oraz śpiewania z drugim głosem: 

melodii z ostinatem rytmicznym, melodycznym, z drugim 

dźwiękiem stałym, melodii w kanonie. 

 

5. Tworzenia drugiego głosu do melodii podstawowej. 

 

6. Określania solmizacją znanych melodii ze słuchu. 

 

7. Dokańczanie melodii. 

 

8. Grania z nut na instrumentach poznanych motywów, fraz i całych 

melodii. 

 

9. Wykonywania rytmów poprzez czytanie z zapisu, odtwarzanie  

z pamięci sylabami rytmicznymi i w dowolny sposób ( w tym 

ruchem ), tworzenie rytmu, rytmizowanych tekstów. 
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10. Rozumienia formy muzycznej oraz tworzenia na zasadzie 

podobieństw, kontrastów, formy AB, ABA, ronda w zakresie 

melodii, rytmu oraz dowolnego materiału, np. słowa, efektów 

głosowych, itp. 

 

11. Kojarzenia piosenek ludowych ze zwyczajami, zabawami, 

obrzędami ludowymi i tańcami. 

 

12. Rozróżniania polskich tańców narodowych, realizacji 

podstawowych kroków i figur tanecznych. 

 

13. Muzykowania w zespole. 

14. Rozpoznawania utworów poznanych kompozytorów. 

 

15. Rozpoznawania głosów oraz instrumentów. 

 

16. Rozróżniania dźwięków muzycznych w zakresie wysokości, czasu 

ich trwania, intensywności, barwy. 

 

17. Wyróżniania poszczególnych dźwięków we współbrzmieniu. 

 

18. Zapamiętywania, rozpoznawania i reprodukowania elementów oraz 

struktur muzycznych. 

 

19. Wyróżniania i oceny wartości artystycznych w muzyce. 
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20. Korzystania ze słowników, przewodników, książek o muzyce  

i innych źródeł informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Ewaluacja – doskonalenie program realizowane będzie poprzez ocenę skutków 

prowadzonych działań zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych. 

Ocena prowadzona będzie zróżnicowanymi metodami. 

W zależności od celu szczegółowego stosowane będą metody statystyczne, 

oceniające np. dynamikę zmian liczby uczestników w konkursach, zajęciach 

pozalekcyjnych, w innych przypadkach oceną będą wnioski z dyskusji na zespołach 

samokształceniowych, w jeszcze innych wyniki rywalizacji międzyszkolnej. 

Prowadzone będą także okresowe badania uzdolnień, obserwacja, rozmowy  

z rodzicami i dziećmi, ankiety dla rodziców i uczniów – karty oceny programu zajęć. 
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Ocena skutków prowadzonych działań zmierzających do osiągnięcia celów 

szczegółowych stanowić będzie podstawę do korekt form i środków stosowanych  

do ich osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ZAKO ŃCZENIE 

 

Proponowany program dla klas I – III „ODKRYWAMY MUZYKĘ” jest 

wynikiem doświadczeń i obserwacji oraz kilkuletniej pracy z dziećmi uzdolnionymi 

muzycznie. 

Zakłada on dużą aktywność dziecka w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz 

zdolności. 

Praca z uczniem uzdolnionym nie jest łatwa, należy ją prowadzić bardzo 

umiejętnie, aby jak najpełniej rozwinąć możliwości twórcze dzieci, ich zdolności  

i zainteresowania. Praca ta wymaga dużo zaangażowania ze strony nauczyciela, który 
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przez cały czas musi poszukiwać odpowiednich metod i form pracy oraz problemów 

dydaktycznych atrakcyjnych dla dzieci. 

Ważne jest także podtrzymywanie i wzmacnianie pozytywnej motywacji 

dziecka do uczenia się w szerszym zakresie muzyki. 

Dlatego nie zapominajmy o gestach akceptacji, uśmiechu, pochwale,  

które zawsze bardzo mobilizują do pracy. 

Uczeń uzdolniony ma możliwość wykazania się swoją wiedzą  

i umiejętnościami nie tylko na zajęciach muzycznych, ale również w konkursach, 

festiwalach, przeglądach szkolnych i pozaszkolnych, na których nasi uczniowie 

zdobywają czołowe miejsca. 

Wdrożony program przyczynił się do osiągnięcia sukcesów wielu uczniów, 

którzy kontynuują je na wyższych szczeblach edukacji. Ich predyspozycje, 

umiejętności, pomysły, zaangażowanie, pracowitość, zainteresowania są rozwijane  

i pielęgnowane. Dzięki pracy nauczyciela każdy uczeń, który chce się rozwijać ma 

takie możliwości, zawsze może liczyć na ukierunkowaną pomoc. 

Obserwacje oraz rozmowy z rodzicami, dziećmi i nauczycielami potwierdzają, 

że u większości dzieci zwiększa się zaufanie do własnych możliwości,  

że ich zainteresowania muzyką są rozbudzane a zdolności rozwijane.  

Wzrasta tendencja do współpracy oraz chęć pracy twórczej. 

Rodzice uczestniczący w zajęciach oceniają je jako bardzo ciekawe i pomocne. 

Stwierdzili również, że tego typu zajęcia powinny być kontynuowane na terenie 

szkoły w latach przyszłych. 

Zaproponowany program może być realizowany zarówno przez nauczyciela  

z wysokimi kwalifikacjami muzycznymi jak również przez nauczyciela o mniejszym 

przygotowaniu muzycznym. 
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Nauczyciel pracując nad tym programem razem z dziećmi powoli,  

lecz z widocznym rezultatem sam zaobserwuje, jak rozwija się jego myślenie, w tym 

myślenie muzyczne, jak dogłębnie będzie rozumiał muzykę, jak rozwinie się jego 

wyobraźnia. I mam nadzieję, że taki same osiągnięcia uczniów będą go w realizacji 

tego celu utwierdzać. 
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