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I.   Wprowadzenie do  programu własnego  
 
1. Metryczka programu 
 
Typ zajęć –   zajęcia pozalekcyjne - kółko muzyczne o nazwie „Przygrywka” 
Typ szkoły – szkoła podstawowa  
Etap nauki –  kształcenie zintegrowane 
Wymiar godzin – 1 zajęcie 45-minutowe, raz w tygodniu 
Informacje o autorze: Anna Skoropada 
                                 - absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu  
                                   Wrocławskiego o kierunku pedagogiki i specjalności nauczania  
                                    początkowego 
                                 - absolwentka Podstawowej Szkoły  Muzycznej I Stopnia we Wrocławiu 
                                    im. Grażyny Bacewicz 
                                 - nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 118 
                                   we Wrocławiu 
 
2. Uzasadnienie powstania programu 
 

Dziecko jest istotą niezgłębioną i ogromnie indywidualną. W jego zadziwieniu, 
naiwnym wyobrażeniu o świecie pełnym znaków zapytania nie ma miejsca na schemat, 
rutynę czy działania mało kreatywne. Moim, jako nauczyciela zadaniem jest zaspokajanie 
potrzeb dziecka, ukształtowanie osobowości aktywnej i wszechstronnej, poszerzanie wiedzy o 
sobie samym i świecie, dbanie o rozwój uzdolnień i zainteresowań  m.in. muzycznych. 
Zadania te mogę realizować poprzez  wychowanie przez sztukę.  
Wartości humanistyczne sztuki mogą zostać wykorzystane jako bodźce wywołujące określone 
nastroje i przeżycia. Poprzez sztukę można również kierować tymi doznaniami, wzbogacając 
sferę emocjonalną. Kontakt ze sztuką wpływa korzystnie na rozwój procesów poznawczych, 
rozładowanie stanów napięć emocjonalnych, a tym samym utrzymanie równowagi 
psychicznej dziecka. Ta szeroka skala wartości sztuki może być realizowana na 
prowadzonych  przez mnie  muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, na kółku muzycznym dla 
chętnych dzieci z klas I –III. Kółko muzyczne „Przygrywka” stara się rozwijać podstawowe 
zdolności  muzyczne w takim zakresie, na jaki pozwalają indywidualne możliwości każdego z 
uczestników. Kształcenie muzyczne na zajęciach kółka muzycznego znacznie odbiega od 
przekazywanej wiedzy podczas obowiązkowych zajęć kształcenia zintegrowanego, na których 
tematyka praktycznie jest zdominowana przez treści polonistyczne, środowiskowe i 
matematyczne. Na przekazanie treści muzycznych i rozwinięcie swej artystycznej pasji  
często po prostu nie ma czasu. Kółko muzyczne  gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności, 
swobodną i miłą atmosferę,  rozwój talentów i świetną zabawę. 
 
3. Założenia programu 
 

Głównym założeniem programu jest ukształtowanie pozytywnej motywacji do 
muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności 
muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej 
formach oraz przygotowanie odbiorców muzyki. Jako, że etap kształcenia obejmuje dzieci z 
klas  I-III, niniejszy program został skonstruowany w cyklu 3- letnim. Pierwszy rok realizacji 
obejmuje dzieci z klas pierwszych, drugi rok obejmuje dzieci z klas drugich, a trzeci rok  - 
dzieci z klas trzecich. Program na każdym etapie przewiduje naukę i rozwój umiejętności 
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muzycznych: śpiew i ćwiczenia mowy, grę na instrumencie, ruch z muzyką, tworzenie i 
słuchanie muzyki.  
 
4. Użytkownicy programu 
    a) uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, którzy są podmiotem programu, 
    b) wykwalifikowany nauczyciel, który  zna teorię muzyki i umie grać na instrumencie  
        muzycznym. Nauczyciel ten w oparciu o program realizuje założone cele, układa rozkład 
        materiału, trafnie dobiera i stosuje środki i materiały dydaktyczne, prowadzi    
       dokumentację przebiegu procesu kształcenia muzycznego. 
    c) rodzice, którzy aktywnie mogą wspierać dziecko w jego twórczej pasji. 
 
5. Warunki realizacji programu 
 

Realizacja trzyletniego cyklu programu rozpocznie się w klasie pierwszej w roku 
szkolnym 2004/2005 i kontynuowana będzie w następnych latach. Uczniowie jedną godzinę 
lekcyjną w tygodniu  odbywać będą w grupie około 30- osobowej . Specjalnie  przystosowana 
do zajęć sala wyposażona będzie w podstawowy sprzęt muzyczny – pianino lub keebord, 
liczne instrumenty perkusyjne, wykładzinę do muzycznych zajęć ruchowych, odtwarzacz płyt 
cd, magnetofon z możliwością nagrywania . Do dyspozycji dzieci będą także liczne 
śpiewniki, plakaty muzyczne, przybory szkolne i zabawki przydatne w edukacji muzycznej. 
 
II. Cele programu 
 
1. Cele ogólne: 
 
    -  rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki;  
    -  kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej; 
    -  rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej; 
    -  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  muzycznych;  
    -  rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem np. tempa, rytmu,  
       melodii, dynamiki, artykulacji; 
    - zapoznawanie dzieci z dziełami muzycznymi poprzez grę na instrumentach i percepcję 
       muzyki; 
    - poznawanie wiadomości o muzyce i muzykach oraz ciągłe ich poszerzanie; 
    - kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew, grę w stopniu  
      elementarnym na instrumentach, tworzenie akompaniamentu do piosenek, wyrażanie 
      muzyki ruchem; 
    - poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez różne formy aktywności twórczej.  
 
  
2. Cele operacyjne: 
     Dziecko:   
    - poprawnie  śpiewa z pamięci piosenki jednogłosowe, dwugłosowe, kanony z  
      uwzględnieniem zmian: tempa, dynamiki, artykulacji, intonacji, rytmu i barwy brzmienia, 
    - umie śpiewać indywidualnie i w gromadzie poznane piosenki;  
    - zna i stosuje w praktyce zasady prawidłowego oddychania podczas wykonywanych  
      piosenek i rytmizowanych tekstów; 
    - rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych i umie wykonać przy ich pomocy  
      proste tematy rytmiczne i łatwe akompaniamenty; 
    - ilustruje ruchowo budowę utworu muzycznego AB, ABA; 
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    - zna podstawowe kroki krakowiaka i umie je wykonać; 
    - zna podstawowe kroki do walca angielskiego, tanga, cha-chy, samby, rock and rolla 
      i umie je zaprezentować na parkiecie; 
    - potrafi improwizować ruch, rytm i melodię do poznanego utworu; 
    - określa wysokość i czas trwania dźwięków, źródła ich pochodzenia; 
    - rozpoznaje rodzaje głosu ludzkiego: sopran, alt, tenor i bas w słuchanych utworach; 
    - umie rozpoznać kierunki linii melodycznej, zmiany, kontrasty i powtórzenia w niej  
      zachodzące; 
    - rozróżnia rytm, tempo, dynamikę, barwę dźwięku w słuchanym i wykonywanym utworze; 
    - zna twórczość Fryderyka Chopina , rozpoznaje kilka jego utworów; 
   - słucha muzyki, rozróżnia utwory wokalne od instrumentalnych, rozróżnia rodzaje  
      zespołów muzycznych. 
    
III. Treści nauczania 
  
  Treści programowe w poszczególnych latach realizacji 
 
1. Treści programowe w pierwszym roku  realizacji 
 
L.p. Dział Treści programowe Kompetencje i umiejętności Uwagi: 

 
1.  Śpiew i 

mowa 
Piosenki 
jednogłosowe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddech i jego 
regulacja. Głos i 
jego emisja . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytmiczna recytacja 
tekstów. 

Poprawne śpiewanie z pamięci 
10-12 piosenek 
jednogłosowych z 
uwzględnieniem zmian: 
tempa, dynamiki, artykulacji, 
intonacji i barwy głosu. 
 
Śpiewanie zbiorowe i 
indywidualne poznanych 
piosenek, śpiewanie 
dźwięków o różnej wysokości 
i zróżnicowanym czasie 
trwania. 
 
Prawidłowe oddychanie 
podczas wykonywanych 
piosenek, ćwiczeń  - melodii i 
recytacji zrytmizowanych 
tekstów. 
 
Poprawne wymawianie 
wyrazów i prawidłowe 
intonowanie dźwięków 
 
 
Poprawne rytmizowanie 
tekstów z podziałem na sylaby  
(zmiany rytmu, tempa, 
dynamiki, artykulacji, 

Tematyka 
piosenek: 
szkoła, 
pory roku, dom, 
rodzina, piosenki 
ludowe i okazjonal-
ne: pasowanie na 
ucznia, święta,  
Dzień Matki, Ojca, 
Babci, Dziadka, 
zakończenie roku 
szkolnego . 
 
 
Do wykorzystania: 
zabawy i ćwiczenia 
oddechowe. 
 
 
 
Ćwiczenia  oparte 
na wzorach melodii 
złożonych z kilku 
dźwięków. 
 
W ćwiczeniach 
należy zwracać 
uwagę na dobrą 
dykcję i prawidło-
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intonacji, barwy głosu). wy podział na 
sylaby.  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gra na 
instrumen-
tach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie oraz 
technika gry na 
instrumentach 
perkusyjnych 
melodycznych i 
niemelodycznych. 
 
 
 
 
  
 

Rozpoznawanie 
poszczególnych instrumentów, 
poznanie ich brzmienia, 
opanowanie techniki gry, 
wykonywanie prostych 
tematów rytmicznych i 
łatwych akompaniamentów do 
piosenek. 
 
Określenie stosunku trwania  
ćwierćnuty i ósemki  
względem siebie.  

Instrumenty 
perkusyjne: trójkąt, 
bębenek, tamburyn, 
talerze, kołatka, 
grzechotka, 
pudełka 
akustyczne, 
dzwonki 
chromatyczne. 
 

3.  Ruch z 
muzyką 

Zabawy ruchowe. 
Pokazywanie 
ruchem budowy 
utworu dwu- i 
trzyczęściowego  
(AB, ABA) 

Przedstawianie ruchem 
tematów rytmicznych, 
akcentu, zmian występujących 
w utworze, kierunku linii 
melodycznej. 
 
Umiejętność szybkiego 
reagowania na zmiany: tempa, 
rytmu, dynamiki, artykulacji, 
wysokości i barwy dźwięku. 
 
Przedstawianie ruchem 
ćwierćnut i ósemek. 
 
Wykonywanie podstawowych 
kroków krakowiaka. 

Zakres ćwiczeń 
muzyczno- 
ruchowych: 
relaksacyjne,  z 
zakresu techniki 
ruchu,  kształcące 
orientację w 
przestrzeni, 
kształcące poczucie 
rytmu, rozwijające 
słuch 
wysokościowy, 
pobudzająco- 
hamujące, zabawy 
ruchowe ze 
śpiewem, 
improwizowanie i 
tworzenie ruchu. 

4.  Tworzenie 
muzyki 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania twórcze – 
improwizacja. 
 
 
 
 
 
 
 

Samodzielne tworzenie 
melodii i stosowanie zmian 
tempa, rytmu, dynamiki, 
artykulacji, barwy głosu, 
wysokości dźwięku. 
 
Samodzielne improwizowanie 
rytmów i melodii do 
poznanego tekstu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Percepcja 
muzyki 

Cechy dźwięku –
wysokość, czas 
trwania, rodzaj, 
źródło pochodzenia.
 
 
 
 
 

Rozpoznawanie i określanie 
wysokości i czasu trwania 
dźwięków oraz źródła ich 
pochodzenia. 
 
Poznanie brzmienia 
instrumentów: trąbki, pianina, 
skrzypiec, gitary. 
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Rodzaje głosu 
ludzkiego: sopran, 
bas. 
 
Linia melodyczna. 
 
 
 
 
Elementy muzyki 
 
 
 
Utwory wokalne i 
instrumentalne, 
słuchanie muzyki 

Rozpoznawanie i określanie 
sopranu i basu w słuchanych 
utworach. 
 
Rozpoznawanie kierunków 
linii melodycznej, zmian, 
kontrastów i powtórzeń w niej 
zachodzących. 
 
Rozpoznawanie i określanie 
rytmu, tempa, dynamiki, 
barwy dźwięku, rejestru. 
 
Omawianie słuchanych 
utworów wokalnych i 
instrumentalnych pod kątem 
nastroju. 

 
2. Treści programowe w drugim roku realizacji 
 
L.p. Dział Treści programowe Kompetencje i umiejętności Uwagi 

 
1.  Śpiew i 

mowa 
Piosenki 
jednogłosowe i 
dwugłosowe, 
kanony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwój głosu 
dziecka. 
Regulacja oddechu. 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia mowy i 
rytmiczna recytacja 
tekstów. 
 

Poprawne zaśpiewanie  z 
pamięci 10-12 piosenek, 
prawidłowe wykonanie 1- 2 
kanonów dwugłosowych. 
Śpiew indywidualny i 
zbiorowy. 
 
Rozpoznawanie, określanie i 
stosowanie zmian tempa, 
dynamiki i artykulacji, 
intonacji, barwy i wysokości 
dźwięku. 
  
Poprawne wymawianie i 
intonowanie wyrazów. 
Stosowanie prawidłowego 
oddechu podczas 
wykonywania ćwiczeń- 
melodii, piosenek i recytacji 
zrytmizowanych tekstów. 
 
Prawidłowe akcentowanie i 
sylabizowanie wyrazów. 
Rytmiczne recytowanie 
tekstów z podziałem na sylaby 
i z zastosowaniem zmian 
tempa rytmu, dynamiki i 
artykulacji. 

Tematyka 
piosenek: szkoła, 
pory roku, dom, 
rodzina, przyroda, 
piosenki ludowe i 
okazjonalne:święta, 
Dzień Matki, Ojca, 
Babci, Dziadka, 
zakończenie roku 
szkolnego . 
 
 
 
Do wykorzystania 
zabawy oddechowe 
mające na celu 
wydłużenie 
oddechu podczas 
śpiewania. 
 
 
Ciągła kontrola 
prawidłowej 
dykcji, właściwego 
oddechu, akcentu i 
podziału na sylaby.
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2.  Gra na 
instrumen-
tach 

Gra na instrumen-
tach perkusyjnych i 
dzwonkach 
chromatycznych. 

Tworzenie i wykonywanie 
prostych akompaniamentów 
do wybranych piosenek. 
Granie indywidualne i 
zbiorowe. 

 

3.  Ruch z 
muzyką. 

Zabawy ruchowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia przy 
muzyce. 

Przedstawianie ruchem 
kierunku melodii, dynamiki, 
rytmu, tempa, artykulacji, 
wysokości i długości dźwięku.
 
Uczestnictwo  w zabawach 
wyrabiających poczucie świa-
domego ruchu, naprężających 
i rozluźniających, rozwi-
jających koncentrację uwagi, 
doskonalących koordynację 
ruchów, kształtujących 
sprawność i zwinność. 
 
Wyrażanie ruchem treści i 
nastroju utworu. 

 
 
 
 
 
Zabawy i ćwicze-
nia oparte na 
śpiewanych piosen-
kach i słuchanych 
utworach instru-
mentalnych. 

4.  Tworzenie 
muzyki 

Zadania twórcze – 
improwizacja. 

Improwizowanie rytmów i 
melodii z zastosowaniem 
synkopy (ósemka, ćwierćnuta, 
ósemka). 
Samodzielne przetwarzanie 
melodii i rytmów. 
Samodzielne stosowanie 
zmian tempa, dynamiki, 
artykulacji, wysokości i barwy 
dźwięków. 
Samodzielne tworzenie form: 
pieśni zwrotkowej, ronda 
(melodyczne, rytmiczne i 
ruchowe). 

Ćwiczenia 
wykonywane 
głosem, ruchem lub  
na dowolnym  
poznanym 
instrumencie. 

5.  Percepcja 
muzyki 

Słuchanie utworów 
wokalnych i 
instrumentalnych. 
 
Elementy muzyki. 
 
 
 
 
 
 
Tańce towarzyskie 
i latyno-amery-
kańskie. 
 

Aktywne słuchanie utworów 
wokalnych i instrumentalnych 
i ich omawianie. 
 
Rozpoznawanie i określanie 
tempa, rytmu, dynamiki, 
artykulacji, wysokości i barwy 
dźwięków, rejestru nastroju i 
charakteru utworu 
muzycznego. 
 
Rozpoznawanie tańców: walca 
angielskiego, cha- cha. Nauka 
kroku podstawowego w w/w 
tańcach. 
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Wartości rytmiczne.
 
 
 
 
 
Rodzaje głosu 
ludzkiego: alt, tenor 
 
 
Analiza utworów. 
 
 
 
 

Rozpoznawanie i określanie 
czasu trwania dźwięków o 
następujących wartościach: 
cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, 
ósemka. 
 
Rozpoznawanie i określanie 
rodzaju głosu ludzkiego: altu i 
tenoru. 
 
Omawianie utworów 
muzycznych pod kątem 
nastroju, podobieństw, 
kontrastów, wykonawstwa i 
charakteru utworu.  

 
3. Treści programowe w trzecim roku realizacji 
 
L.p. Dział Treści programowe Kompetencje i umiejętności Uwagi 

 
1.  Śpiew i 

mowa 
Śpiewanie piosenek 
jednogłosowych, 
dwugłosowych oraz 
kanonów. 
 
 
 
 
 
 
Pięciolinia i pismo 
muzyczne. 
 
Pojęcia muzyczne. 
 
 
 
 
 
 
Rozwój głosu. 
 
 
 
 
 
Regulacja oddechu i 
rytmiczna recytacja.
 

Poprawne śpiewanie z pamięci 
10 piosenek jednogłosowych, 
2 piosenek dwugłosowych, 1-
2 kanonów z uwzględnieniem 
zmian: tempa, dynamiki, 
artykulacji, intonacji, rytmu, 
barwy brzmienia. 
Śpiewanie zbiorowe i 
indywidualne. 
 
Zapisywanie na pięciolinii i 
odczytywanie nut w skali c –c. 
 
Rozumienie pojęć: kropka 
przy nucie, fermata, znak 
powtórzenia, bemol, krzyżyk, 
gama, synkopa. 
Śpiewanie solmizacją z 
zastosowaniem wartości 
rytmicznych. 
Poprawne śpiewanie piosenek 
z uwzględnianiem ćwiczeń 
rozszerzających skalę głosu ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na poprawną intonację 
dźwięków. 
Rytmiczne recytowanie 
tekstów w taktach na 2,3,4 z 
zastosowaniem zmian tempa, 
rytmu, środków dynamiki. 

Proponowana 
tematyka piosenek: 
przyroda, pory 
roku, dom i 
rodzina, praca i 
zabawa, sztuka, 
nauka, piosenki 
ludowe, piosenki 
okazjonalne. 
 
 
 
 
Opanowanie  pojęć 
w powiązaniu z 
bezpośrednim 
wykonywaniem, 
tworzeniem i 
odtwarzaniem 
muzyki. 
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2.  Gra na 
instrumen-
tach 

Gra na 
instrumentach 
perkusyjnych 
niemelodycznych. 
 
Gra  na dzwonkach 
chromatycznych. 

Granie na instrumentach 
perkusyjnych niemelodycz-
nych  prostych akompania-
mentów do piosenek. 
 
Granie kilku melodii - granie 
indywidualne i zespołowe. 

 

3.  Zabawy 
ruchowe 
przy 
muzyce 

Ćwiczenia ruchowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabawy z zakresu 
rytmiki. 

Realizowanie ruchem tematów 
rytmicznych w metrum 2,3,4 z 
zastosowaniem kropki przy 
nucie, synkopy. 
Realizowanie ruchem 
akcentów na mocnej części 
taktów zmian tempa, kierunku 
linii melodycznej, dynamiki. 
Przedstawienie ruchem 
nastroju i treści słuchanego 
utworu. 
Realizowanie zabaw na: 
pobudzenie i zahamowanie 
ruchu, wyrabianie poczucia 
metrum i tempa, rozwijanie 
wyobraźni przestrzennej. 

 

4.  Tworzenie 
muzyki 

Zadania twórcze – 
improwizacja. 

Improwizowanie głosem i na 
instrumentach rytmów i 
melodii. 
Samodzielne przetwarzanie 
melodii, dokonywanie zmian 
tempa, rytmu, dynamiki. 

 

5.  Percepcja 
muzyki 

Tańce towarzyskie i 
współczesne. 
 
 
 
 
Muzyka 
ilustracyjna.  
 
Twórczość Frydery-
ka Chopina na 
podstawie wybra-
nych utworów. 
 
Zespoły wokalne, 
instrumentalne i ich 
rodzaje. 
 

Rozpoznawanie omawianych 
wcześniej tańców: walc, 
tango, samba, rock and roll,  
jazz, hip - hop. Realizowanie 
podstawowych kroków  
tańców na parkiecie. 
Określanie treści w 
słuchanych utworach. 
 
Rozpoznawanie kilku 
wybranych utworów 
Fryderyka Chopina na 
podstawie wcześniejszego ich 
wysłuchania. 
Rozpoznawanie i określanie 
rodzajów zespołów 
muzycznych wokalnych i 
instrumentalnych na 
podstawie słuchanych 
utworów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzaje zespołów: 
chór- mieszany, 
męski, żeński, 
dziecięcy;  
orkiestra: kameral-
na, symfoniczna, 
duet, trio. 
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IV. Procedury osiągania celów 
 
1. Metody pracy 
a) Metoda problemowo –odtwórcza stosowana np. przy pracy nad  piosenką bądź utworem 
instrumentalnym. Istotą tej metody jest zaprezentowanie określonego wzoru wykonania oraz 
przeprowadzenie analizy słuchowej, która ma rozwijać słuch i wyobraźnię muzyczną. 
     
  
b) Metoda problemowo-twórcza zastosowana  np. przy  tworzeniu muzyki, improwizowaniu,  
gdzie angażujemy myślenie i inwencję  muzyczną dzieci do rozwiązywania określonego 
zadania o charakterze twórczym. 
 
c) Metoda problemowo – analityczna (np. przy słuchaniu muzyki). Przy pomocy tej metody 
rozwija się zdolność dzieci do samodzielnego słuchania, rozumienia i analizowania utworów. 
 
d) Metoda ekspozycji . Istotą tej metody jest umożliwienie dzieciom zetknięcia się z dziełem 
muzycznym w sposób jak najbardziej  bliski, pozwalający na pełne przeżycie go. 
 
e) Metoda organizowania i rozwijania działalności muzycznych ucznia. Metoda ta jest 
wykorzystywana przy prezentowaniu  śpiewu, gry na instrumentach, ekspresji ruchowej, 
tworzeniu i percepcji muzyki na forum szkolnym  i pozaszkolnym podczas np. festynu 
osiedlowego. 
 
2. Formy działalności  
    - Śpiew i mowa 
    - Gra na instrumentach 
    - Ruch z muzyką 
    - Tworzenie muzyki 
    - Percepcja muzyki 
 
3. Materiał nauczania 
  
Piosenki do nauki: 
a) w pierwszym roku realizacji programu 
    *  Piosenka pierwszoklasisty, sł. St.Kraszewski, muz. T.Radziwonowicz 
    *  Familijny blues –sł. i muz. T.Gunnesson, sł.polskie: A.Bernat 
    *  Jadą rowery – sł. Z.Holska –Albeckier, muz. F.Rybicki 
    *  Listopadzie, listopadzie – sł. L.Miklaszewski. muz. J.Mackiewicz 
    *  Zaproszenie – sł. au.nieznany, muz. A.Banasiewicz 
    *  Jabłko –sł. W.Korzeniowski, muz. A.Bloch 
    *  Fotografia psa – sł. A.Bernat, muz. T.Gummesson 
    * Choineczka – sł. L.Krzemieniecka, muz. I.Pfeiffer 
    * Kulig – sł. K.Zuchora, duńska melodia ludowa 
    * Jak dobrze się zbudzić o świcie –sł. A.Bernat,  muz. T.Gummesson 
    * Piosenka dla mamy – sł. K.Zuchora, węgierska mel.ludowa 
    * Piosenka dla babci –sł. K.Zuchora, muz. W.Iwannikow 
           
 
 
   



 12

b) w drugim roku realizacji 
 
    piosenki jednogłosowe 
     * Ogórek wąsaty – sł. D.Gellner, muz. J.Kukulski 
     * Piosenka gimnastyczna – sł. I.Landau, muz. Cz. Aniołkiewicz 
     * Kolorowy śnieg – sł. L.J.Lern, muz. H.Krakowiak 
     * Uliczne sygnały – sł. M.Szypowska, muz. J.Wasowski 
     * Cebula bywa uszczypliwa –sł. H.Łochocka, muz. A.Markiewicz 
     * Spotkanie z choinką – sł. B.Lewandowska, muz. A.Zygierewicz 
     * Wieczór wigilijny –sł. T.Kubiak, muz. S. Czarnecki 
     * Samba dla babci – sł. i muz. K.Matejuk 
     * Moja mama – sł. W.Konarski, muz. B.Mikuła 
     * Na ziemi – sł. A.Bernat, muz. T.Gummesson 
     * Zielona muzyka – sł. M.Szypowska, muz. J.Klukowski 
     *  Podróże, podróże – sł. J.Brzechwa, muz. M.Janicz 
 
     piosenka dwugłosowa: 
     * Pojedziemy na łów – mel. popularna   
 
     kanon: 
     * Panie Janie – kanon francuski 
 
c) w trzecim roku realizacji 
 
    piosenki jednogłosowe 
     * Przyjacielem być – sł. i muz. T.Mass 
     * Na cztery i na sześć – sł. D.Gellner, muz. K.Kwiatkowska 
     * Taka śmieszna historyjka – sł. T.Fangrat, muz. T.Mass  
     * Nasze uszy słyszą świat – sł. D.Gellner, muz. K.Kwiatkowska 
     * Kiedy jesteśmy razem – sł. E.Bryll., muz. M.Sart 
     * Mały człowiek –sł. R.Wojtyłło, muz. J.Niedźwiecki 
     * Powoli zasypia świat – sł. E.Chotomska, muz. K.Marzec 
     * Moja babcia – sł. E.Drzał, muz. I.Skibińska -Czechowicz 
     * Przyszła do nas wiosna – muz. i sł. M.Szreder 
     * Wielkanocny stroik – sł. E.Drzał, muz. I,Skibińska -Czechowicz 
     * Tato, już lato – sł. A.Warecka, muz. A.Skorupka 
     * Plecak, torba i walizka – sł. E.Chotomska, muz. K.Marzec 
     
   piosenki dwugłosowe: 
     *  Kukułeczka –mel. ludowa wg T.Sygietyńskiego 
     * Góralu, czy ci nie żal – mel.popularna, sł. M.Bałucki 
 
   kanon: 
     *  Jak to miło wieczór bywa – mel. popularna 
     *  Don don diri diri don – mel. popularna 
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Propozycje utworów do słuchania: 
a) w pierwszym roku realizacji 
        St.Moniuszko – Krakowiak 
        T.Mayzner     –  Niedźwiedź śpi 
        P.Czajkowski – Balet Jezioro łabędzie 
        W.A. Mozart –  Marsz turecki   
 
b) w drugim roku realizacji 
         F.Schubert  – Pstrąg 
         F.Chopin    – Życzenie 
         F.Chopin    – Walc minutowy 
         J.Strauss     – walc Nad pięknym modrym Dunajem 
  
c) w trzecim roku realizacji 
        F.Chopin – Mazurek D –dur op. 33 nr 2 
                           Etiuda c-moll op.10 nr 12 (Rewolucyjna) 
                           Polonez As-Dur op.64 nr 2 
        A.Vivaldi – Cztery pory roku 
        Tańce ludowe –mazur, polonez, polka, kujawiak, krakowiak, trojak 
  
4. Techniki nauczania 
 
a) przy nauczaniu piosenek:  
    - zapamiętywanie; 
    - powtarzanie fragmentów; 
    - stosowanie elementów mnemotechniki –wprowadzenie zespołu reguł i środków  
      ułatwiających zapamiętywanie;  
    - wprowadzenie ilustracji plastycznych, symboli odnoszących się do poszczególnych  
      wyrazów piosenki lub wersów; 
b) przy przyswajaniu i zapamiętywaniu melodii piosenek: 
    - analiza melodii (motyw, fraza, poprzednik, następnik); 
    - wyklaskiwanie rytmu; 
    - recytacja rytmiczna; 
c) przy  zabawach ruchowych: 
    - reagowanie ruchem na zmiany charakteru muzyki; 
    - reagowanie ruchem na zmiany tempa i  kierunku; 
d) przy łączeniu śpiewu z zabawami ruchowymi: 
    - ruch powodowany określonymi wartościami rytmicznymi w trakcie śpiewania; 
    -zabawy ilustrujące, wyrażające treść piosenki; 
e) przy łączeniu śpiewu z akompaniamentem perkusyjnym: 
    - powtarzanie prostego akompaniamentu ze słuchu; 
    - tworzenie własnych akompaniamentów; 
    - samodzielne odczytywanie zapisanych akompaniamentów; 
f) przy zabawach i ćwiczeniach w słuchowym rozpoznawaniu poznanych problemów 
    muzycznych: 
    - praca przy instrumencie; 
g)  przy instrumentalnej improwizacji zbiorowej: 
    - zabawy w orkiestrę; 
    - własne akompaniamenty do zabaw ruchowych; 
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h) przy współdziałaniu grup: 
    - zabawy w „echo rytmiczne”; 
    - zabawy w muzyczne „pytania i odpowiedzi”; 
i) przy tworzeniu mini-spektakli będących połączeniem muzyki, ruchu i teatrzyku: 
    - przedstawienie bajki muzycznej;  
    - oprawa muzyczno-ruchowa imprez szkolnych.  
  
5. Formy pracy:  - praca z całą grupą 
                            - praca z indywidualnym dzieckiem 
                            - praca w grupach 
                            - praca w parach 
 
6. Pomoce dydaktyczne: 
instrumenty perkusyjne: dzwonki chromatyczne, bębenek, talerze, trójkąt, kastaniety, 
tamburyno, pudełka akustyczne; 
instrumenty klawiszowe: pianino, keebord; 
zeszyty do nut, ołówek; 
kartki, kredki, farby, kolorowy papier - do ilustrowania muzyki; 
magnetofon z kasetami magnetofonowymi; 
odtwarzacz płyt cd z płytami. 
  
 
V. Opis założonych osiągnięć ucznia 
 
Po trzech latach realizacji programu kółka muzycznego „Przygrywka” przewiduję, że będę 
miała do czynienia z dziećmi aktywnymi i wszechstronnymi, pozytywnie nastawionymi do 
muzyki, prawdziwymi odbiorcami muzyki. Liczę na to, że nastąpi u nich rozwój 
zainteresowań i uzdolnień  muzycznych. Chciałabym , żeby dzieci poprzez radosne śpiewanie 
i całkiem profesjonalne granie na instrumentach obcowały z muzyką na co dzień. 
 
Ponadto oczekuję, iż dzieci:   
 
• poprawnie zaśpiewają z pamięci około 20 piosenek i 1-2 kanonów dwugłosowych; 
• będą znać podstawowe pojęcia i wiadomości muzyczne w stopniu potrzebnym przy 

śpiewaniu i graniu utworów muzycznych; 
• będą umieć reagować na zmiany tempa, rytmu, dynamiki, artykulacji, barwy brzmienia; 
• rozpoznają instrumenty perkusyjne niemelodyczne, będą umiały posługiwać się nimi, 

wykonają proste akompaniamenty do piosenek oraz proste tematy rytmiczne; 
• zagrają na dzwonkach chromatycznych kilka łatwych melodii oraz wykonają kilka 

prostych akompaniamentów do piosenek; 
• będą znać polski taniec ludowy – krakowiak; 
• zatańczą walca, rock and rolla, sambę; 
• rozpoznają budowę utworów wokalnych i instrumentalnych: dwuczęściową  AB 

i trzyczęściową ABA; 
• rozróżnią i określą rodzaje głosów ludzkich: sopran, alt, tenor, bas; 
• rozpoznają i wskażą w utworach muzycznych  powtórzenia, podobieństwa i kontrasty. 
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VI. Ocena osiągnięć   
 

Cała sfera doznań estetycznych, wynikających z wrażliwości na zjawiska muzyczne 
oraz treści emocjonalne zawarte w muzyce  jest w zasadzie niezmierzalna.  Dzieci są 
zróżnicowane pod względem struktury uzdolnień muzycznych, stąd też ich możliwości 
odtwórcze, twórcze, czy percepcyjne w dziedzinie muzyki nie są jednakowe. 
Śpiew uwarunkowany jest zarówno rozwojem aparatu głosowego jak i pamięcią muzyczną, 
poczuciem rytmu i słuchem muzycznym. Gra na instrumentach uzależniona jest od 
predyspozycji manualnych. Podstawowym warunkiem tworzenia muzyki jest wyobraźnia i 
inwencja twórcza. Percepcja muzyki uzależniona jest od wrażliwości słuchowej, 
emocjonalnej, wyobraźni i pamięci muzycznej. Wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych 
uwarunkowane jest nie tylko poczuciem rytmu, lecz także pamięcią muzyczną, wrażliwością 
na poszczególne elementy muzyki. Te wszystkie elementy w bogatej strukturze muzyki 
wymagają od dzieci różnorodnych umiejętności. Są jednak także szansą dla każdego dziecka, 
by mogło się wykazać określonymi umiejętnościami muzycznymi, w zależności od 
zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych. 
  
Biorąc powyższe pod uwagę w trakcie prowadzenia zajęć przewiduję: 
a)  stosowanie oceny słownej w postaci zachęty, akceptacji działań dziecka, podkreślania  
     indywidualności rozwiązań twórczych; 
b) prowadzenie dzienniczka sukcesów  dziecka; 
c) prezentację umiejętności muzycznych dzieci  podczas występów   na forum szkolnym oraz    
    pozaszkolnym  przy udziale rodziców; 
c) udział dzieci w konkursach piosenki. 
 
 
VII. Założenia ewaluacyjne 
 

Prowadząc kółko muzyczne w cyklu trzyletnim decyduję się na ewaluację 
formatywną, tj. prowadzoną w toku wdrożenia. 
Pozwoli ona: 
 
- zmieniać pewne techniki pracy w trakcie realizacji programu; 
- zlokalizować zmiany w wiedzy, umiejętnościach i zachowaniach dzieci, które zachodzą w  
  czasie realizacji programu; 
- określić aspekty programu, które warto zmodyfikować; 
- zbierać dane i wprowadzać zmiany w czasie trwania programu, obserwując efekty. 
 
 Przewiduję, że  ewaluacja opierać się będzie na zadaniach głównie praktycznych, takich jak: 
- śpiew i gra na instrumentach; 
- konkursy muzyczne;  
- indywidualne i zespołowe prezentacje  dzieci; 
- zaangażowanie dzieci w przygotowanie imprez szkolnych. 
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