
Scenariusz działań twórczych nr 1       Klasa IV.

Temat: Opowieści snute przez muzykę.

Cele: Zapoznanie z elementami muzyki, rozwijanie wyobraźni,  muzycznej i twórczej
inwencji,  koncentracji, wyrażania stanów psychicznych w formie plastycznej,
zachęcanie do tworzenia oryginalnych wypowiedzi.

Metody i techniki pracy: aktywizująca, miniwykład, rozmowa kierowana, dyskusja,
praca w grupach, ćwiczeniowa.

Pomoce:  - kartki, farby , pędzle, płyta CD z nagraniem utworu „ Lot trzmiela” z
opery Bajka o carze Sułtanie- Mikołaj Rimski – Korsakow

Temat i główne pojęcia miniwykladu: Elementy muzyki , informacje o
kompozytorze..

Przebieg zajęć.

Rozgrzewka umysłowa:

Dzieci siedzą w kole, po usłyszeniu pięciu zestawów dźwięków należy zapisać na
kartce skojarzenia z nimi związane i zgiąć kartkę:
ponowne wysłuchanie nagrania  i zapisanie nowych skojarzeń.
po trzykrotnym powtórzeniu czynności dzieci kolejno czytają zapisane przez siebie
skojarzenia.
Zwrócenie uwagi na różnorodność odbioru tych samych dźwięków przez różnych
słuchaczy.

Swobodna rozmowa z dziećmi na temat „Czy muzyka może opowiadać?”

Dzieci  wysłuchują (mogą mieć zamknięte oczy) kilku fragmentów muzyki
zróżnicowanych pod względem nastroju (wcześniej przygotowanych przez
nauczyciela). Próbują tę muzykę pokazać ruchem ciała w sposób intuicyjny Pokazują

swoim tańcem o czym muzyka opowiada.

Ćwiczenia twórcze

Podanie problemu: proszę namalować co wyobrażacie sobie słuchając tej muzyki;
Nauczyciel prosi, by dzieci wysłuchały utworu pt. „ Lot trzmiela” z opery Bajka o
carze Sułtanie, kompozytora rosyjskiego Mikołaja Rimskiego – Korsakowa, (nie
podaje tytułu) z prośba aby spróbowały zobaczyć oczyma wyobraźni opowieść którą
snuje muzyka.

Po wysłuchaniu proponuję powtórne wysłuchanie utworu ( może ktoś jeszcze nie
„zobaczył” opowieści).Zaznaczam też ,że w tym czasie, kiedy będą ponownie słuchać



a chcieliby to co im muzyka podpowiada namalować, mogą rozpocząć pracę w
dowolnym momencie.( na stołach wcześniej muszą być przygotowane farby, pędzle,
kartki, woda)
Po wysłuchaniu muzyki dzieci malują wyobrażenia.
Podczas prac plastycznych cały czas towarzyszy muzyka, pobudzając wyobraźnię

Podsumowanie

Po namalowaniu swoich obrazów uczniowie przedstawiających historię, którą
opowiada muzyka., dyskutują o podobieństwach i różnicach przedstawionych w
swoich  wizjach . Dzielą się wrażeniami.
Na zakończenie nauczyciel informuje uczniów kto jest kompozytorem  muzyki, której
słuchały i jaki był jej tytuł.
Nauczyciel stawiając pytanie- Jakimi elementami muzycznymi posłużył się
kompozytor, aby zilustrować muzyką latającego owada Podczas wykonywania
wystawy uczniowie słuchają muzyki ilustracyjnej.


