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Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która odgrywa

kluczową rolę w rozwoju każdego człowieka. Pomaga w

trudnych chwilach, wprowadza w radosny nastrój, pomaga

wyrazić emocje, odpręża i uspokaja. Pełni rolę swoistej terapii.

Projekt miał na celu umożliwić dzieciom kontakt

z różnorodną muzyką i instrumentami, które są narzędziami do

wytwarzania dźwięków, aby rozbudzić w dziecku zamiłowanie

do słuchania i wydobywania dźwięków.

Wykształcenie wrażliwości muzycznej jest niezbędne do

właściwego odbioru muzyki, oraz do wspierania

wszechstronnego rozwoju dziecka.



 rozwijanie uzdolnień muzycznych dziecka oraz budowanie wrażliwości 
dziecka w zakresie muzyki, tańca i śpiewu

 współpraca  ze środowiskiem lokalnym wspierającym rozwój muzyczny 
dziecka

 budowanie zainteresowania różnymi gatunkami muzycznymi i muzyką z 
różnych stron świata

 zapoznanie z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi instrumentami 
muzycznymi

 tworzenie własnych instrumentów muzycznych
 gra na prostych instrumentach muzycznych
 rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 tworzenie prac plastycznych inspirowanych utworami muzycznymi
 poznanie postaci i twórczości  Fryderyka Szopena 
 prezentacja  umiejętności i  wytworów pracy dziecka



 pozna osoby i instytucje wspierające rozwój muzyczny 
 wie, jak należy zachować się podczas słuchania koncertu
 pozna różne  gatunki muzyczne z różnych stron świata
 rozpoznaje brzmienie i nazwy różnych instrumentów
 usprawni zdolności manualne  poprzez tworzenie własnych 

instrumentów 
 potrafi zagrać proste rytmy na podstawowych instrumentach i 

innych przedmiotach
 chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i  rytmicznych 
 improwizuje muzykę ruchem
 rozwinie wyobraźnie i umiejętność wyrażania muzyki poprzez prace 

plastyczne
 rozpoznaje twórczość Fryderyka Szopena i wie, że to jeden z 

najwybitniejszych kompozytorów polskich
 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru podczas uroczystości itp.



 spotkania z zaproszonymi gośćmi

 prezentacja różnych gatunków muzyki,     
instrumentów

 wyeksponowanie kącika muzycznego

 wystawy prac plastycznych, 
wykonanych instrumentów

 doskonalenie umiejętności muzycznych 
dzieci.



Poznawanie różnych gatunków muzycznych 

i muzyki z różnych stron świata.

Dziecko wskazuje tempo utworu, nastrój, wymienia usłyszane instrumenty w 

utworze charakterystycznym dla gatunku muzycznego, wyraża ruchem nastrój 
utworu, powtarza rytmy grając na klockach.



Poznanie życiorysu i twórczości sławnego kompozytora. Słuchanie 
muzyki, którą komponował: mazurki, walce, polonezy. 







Poznawanie kolęd i piosenek świątecznych 

z różnych krajów i w różnych aranżacjach 
muzycznych .

Dziecko bierze udział w zabawach słuchowych, rozpoznaje instrumenty po 

dźwięku, naśladuje ruchem treść piosenek, gra na dzwonkach i grzechotkach.











































































































 relaksacje poobiednie do różnych rodzajów 
muzyki (klasyczna, folkowa, instrumentalna)

 zabawy rytmiczne i muzyczne w ciągu dnia

 ( powitanki, zabawy wg Batti Strauss itp..)

 prezentacje tańców i piosenek na 
uroczystościach przedszkolnych.


