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Wstęp 

Aby przybliżyć dzieciom muzykę pragnę wprowadzić metodę stworzoną przez Batii Strauss.  

Była ona nauczycielką muzyki, która stworzyła metodę aktywnego słuchania wykorzystując 

muzykę klasyczną i ludową z różnych krajów. Dzięki aktywnemu słuchaniu dzieci czynnie 

uczestniczą w odbiorze danego utworu. Metoda ta polega na łączeniu słuchania, grania, 

tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy oraz form plastycznych. W trakcie 

aktywnego słuchania dzieci automatycznie poznają strukturę utworu, dzięki różnicowaniu jego 

części i powtarzanie elementów, dlatego dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową,  
a także czerpią radość ze wspólnego tworzenia.  

Zakres innowacji 

Adresatami innowacji są dzieci z grup Kangurków(3 latki), Żabek ( 6 latki), Elfów (6 latki)  

z Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rząśni. Czas realizacji innowacji 

obejmuje 3 miesiące (wyłączając dni wolne ze względu na święta Bożego Narodzenia),  

z możliwością kontynuowania jej. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą każdego dnia  
w danym tygodniu.  

Motywacja wprowadzenia innowacji: 

Na podstawie obserwacji i przeprowadzonych diagnoz zauważyłam, że dzieciom brakuje 

możliwości do łączenia różnych form aktywności muzycznej, szansy na wyrażanie siebie  

i swojej ekspresji, a także motywacji do polepszania koncentracji i uwagi, dlatego proponuję 
wprowadzenie innowacji „Ruch i muzyka dla przedszkolaka”. 

Założenia ogólne 

Innowacja skierowana jest do dzieci z grup Kangurków(3 latki), Żabek ( 6 latki), Elfów (6 latki) 

z przedszkola z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rząśni. Głównymi założeniami pracy na 

innowacyjnych zajęciach jest wykorzystanie metod aktywnego słuchania muzyki według B. 

Strauss. Zgodnie z założeniami autorki słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej 

elementów i maksymalnie wykorzystać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Metoda ta bazuje 

na łączeniu różnych form aktywności muzycznej. Dzięki temu uczestnicy w sposób 

niewerbalny odkrywają różne aspekty działania muzycznego: formę, tempo, rytm, dynamikę. 

Dzieci w danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role, mogą być wykonawcami,  

a następnie dyrygentem, zatem dzięki tej metodzie dziecko może odbierać muzykę, przeżywać 

ją oraz interpretować utwór. Poza tym muzyka ma działanie terapeutyczne usuwa różne defekty 

w rozwoju dziecka między innymi opóźnienia sfery słuchowej, ruchowej, wzrokowej, mowy. 

Ponadto rozładowuje napięcia emocjonalne, działa antystresowo,  wycisza, stymuluje uwagę i 

koncentrację, daje możliwość odniesienia sukcesu, a także wpływa na relacje społeczne, 

współdziałanie. Podczas działań tą metodą stosuje się muzykę pobudzającą czyli aktywizującą 
i muzykę uspokajającą czyli relaksacyjną.  
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Cele innowacji 

Cel główny: Wzbudzanie pozytywnych emocji u dzieci, kształtowanie wyobraźni 
dźwiękowej poprzez uczestniczenie w utworze muzycznym  

Cele szczegółowe: 

 doskonalenie percepcji słuchowej, 

 rozładowanie napięć i emocji, 

 kształcenie słuchu muzycznego, 

 podnoszenie poziomu samoakceptacji, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów w grupie, 

 rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, 

 stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, 

 rozwijanie zainteresowań muzycznych, 

 stwarzanie możliwości do wyrażania siebie i swojej ekspresji, 

 kształcenie percepcji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej, 

 wydłużanie czasu skupienia uwagi i koncentracji. 

 

Metody i formy  

Podczas zajęć w ramach innowacji będą stosowane metody: objaśnienie, pokaz, obserwacja, 

metod praktycznego działania, relaksacja oraz formy indywidualna, zbiorowa, grupowa.  

Harmonogram działań 

Każdego dnia w danym tygodniu po ćwiczeniach porannych będzie przeprowadzana zabawa 

metodą aktywnego słuchania muzyki. Nauczyciele będą regularnie wprowadzać nową zabawę 

uwzględniając możliwości dzieci. Ponadto poznane zabawy będą włączone do zajęć jako forma 
relaksacyjna i aktywizująca, a także wykorzystane podczas uroczystości przedszkolnych.  

Grupa Elfy Grupa Żabki Grupa Kangurki 

Zabawa muzyczno- 
ruchowa pt.Jajecznica 

Zabawa muzyczno- 
ruchowa pt.Jajecznica 

Zabawa muzyczno- 
ruchowa pt.Jajecznica 

Taniec La Mariposa Taniec pt. Skakaniec - 

Taniec Polka- pięta, 
palce 

Instrumentalizacja 
Offenbach Can Can 

Taniec La Mariposa 

Taniec ze wstążkami 
Ballada dla Adeline 

Zabawa pt. Orzeszek - 

Zabawa w kole  
pt. Tarantula 

Zabawa pt. Podwórkowa 
orkiestra 

Instrumentalizacja 
Offenbach Can Can 

Zabawa pt. Żabki  Zabawa pt. Pajączek - 
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Taniec pt. Żabki Zabawa pt. ATE KATE 
NUNWA 

Zabawa w kole  
pt. Tarantula 

Taniec pt. Skakaniec Taniec pt. Spacerek - 

Taniec z dwoma 
partnerami 

Taniec ze wstążkami 
Ballada dla Adeline 

Zabawa pt. Żabki 

Zabawa pt. Wojownicy Taniec La Mariposa - 

 

 

Przewidywane osiągnięcia i spodziewane efekty  

 Dzieci nabywają umiejętności w sposób kreatywny poprzez rozwijanie percepcji 

słuchowej, ponadto kształcą percepcje wzrokowo- ruchowo- słuchową. Wydłużają czas 

koncentracji i uwagi na wykonywanej czynności, lepiej współdziałają w grupie, uczą 

się wyrażać siebie i własną ekspresję, dzieci nabiorą większej śmiałości. 

 Nauczyciel będzie mógł wykorzystywać  wybrane zabawy czy tańce podczas 

uroczystości  przedszkolnych. Poprawi się jakość pracy w grupie poprzez lepszą 

współpracę pomiędzy dziećmi, zbudowanie z dziećmi pozytywnej atmosfery, poprawa 

organizacji pracy w ciągu dnia.  

 Promocja przedszkolna poprzez wprowadzenie nowej metody pracy, upowszechnianie 

rezultatów w formie zdjęć, filmików.   

Ewaluacja  

W trakcie realizacji innowacji nauczyciel może zmienić proponowane zabawy muzyczne 

uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. Podstawą do dokonania oceny pracy będzie 

wnikliwa obserwacja dzieci podczas zajęć- ich aktywności, chęci, udział  

w występach. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco, nauczyciel będzie obserwował 
wykonani przez dzieci zadań praktycznych.  


