
  

 
 
 
 
Warsztaty „Aktywna muzyka smyka”  
w oddziale „Biedronek” (dzieci 5 – 6 letnie) 
według metody aktywnego doświadczania muzyki Batii Strauss
 
 Zgodnie z założeniami nowej Podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
z 14 lutego 2017 r. celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 
całościowego rozwoju dziecka. Formami tego wsparcia są: opieka, 
wychowanie i nauczanie - uczenie się, które ostatecznie mają prowadzić 
do odkrywania przez dziecko własnych możliwości, se
gromadzenia doświadczeń w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, 
emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Czy istnieje taka dziedzina, 
przedmiot, aktywność, która wspiera właśnie ten całościowy rozwój 
dziecka? Niewątpliwie jest nią muzyka. 

Biorąc pod uwagę sferę rozwoju fizycznego taniec oraz wszelkie 
reakcje motoryczne (ruchy rąk i nóg) wywołane muzyką wpływają na:
 rozwój koordynacji ruchowej dziecka; 
 lepsze zachowanie równowagi; 
 właściwe napięcie mięśniowe; 
 lepszą kontrolę orientacji przestrzennej; 
 utrzymanie właściwej postawy ciała.  

W sferze rozwoju emocjonalnego i społecznego muzyka pomaga                
w wyrażaniu i kontrolowaniu emocji, redukuje lęk i napięcie, kształtuje

według metody aktywnego doświadczania muzyki Batii Strauss 

Podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego                        

celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 
całościowego rozwoju dziecka. Formami tego wsparcia są: opieka, 

uczenie się, które ostatecznie mają prowadzić 
do odkrywania przez dziecko własnych możliwości, sensu działania i 

enia doświadczeń w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, 
emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Czy istnieje taka dziedzina, 
przedmiot, aktywność, która wspiera właśnie ten całościowy rozwój 

taniec oraz wszelkie 
reakcje motoryczne (ruchy rąk i nóg) wywołane muzyką wpływają na: 

muzyka pomaga                
w wyrażaniu i kontrolowaniu emocji, redukuje lęk i napięcie, kształtuje 

wrażliwość, integruje dzieci. W zależności od rodzaju (relaksacyjna lub 
aktywizująca) muzyka: 
 zwalnia/przyspiesza bicie serca; 
 obniża/podnosi ciśnienie tętnicze; 
 uspokaja i wycisza, tworząc atmosferę do relaksu i snu/wywołuje radość, 

pobudzając do działania. 
Z kolei w sferze rozwoju poznawczego

 stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego;
 poprawia pamięć i koncentrację; 
 stymuluje rozwój mowy; 
 rozwija wyobraźnię; 
 stymuluję korę mózgową, przygotowując ją do świadomego przyjmowania 

bodźców z otoczenia. 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

muzyki w osiągnięciu gotowości szkolnej dziecka, które:
 IV. 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 

bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych (tańca, 
intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, 
teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 
naturalnego); 

 IV. 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 
wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 
porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. 
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem), reaguje na 
sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych 
piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piose
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 
pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha 
muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni; w skupieniu słucha 
muzyki.  

 

wrażliwość, integruje dzieci. W zależności od rodzaju (relaksacyjna lub 

uspokaja i wycisza, tworząc atmosferę do relaksu i snu/wywołuje radość, 

sferze rozwoju poznawczego muzyka: 
nerwowego; 

stymuluję korę mózgową, przygotowując ją do świadomego przyjmowania 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyraźnie wskazuje rolę 
ągnięciu gotowości szkolnej dziecka, które: 

wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w 
bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych (tańca, 
intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, 

lnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 

eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją 
wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, 

ki, dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. 
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem), reaguje na 
sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa 

z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 
w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 

pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha 
muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni; w skupieniu słucha 



  

 
 
 
 
 
 

W teorii oznacza to, że dziecko śpiewa, tańczy, tworzy muzykę   
i improwizuje ją ruchem. Okazuje się jednak, że wiele dzieci ma 
w odbiorze muzyki, szczególnie muzyki poważnej. Dzieje się tak, ponieważ 
percepcja muzyki często uważna jest za proces bierny 
wydzielonych zajęć, poświęconych odróżnianiu efektów akustycznych, 
słuchaniu lub omawianiu utworów prezentowanych przez nauczycielkę
Tymczasem właściwy odbiór muzyki kształtuje się na bazie własnych 
doświadczeń śpiewu, muzykowania i ruchu oraz poprzez żywy, naturalny 
kontakt z muzyką artystyczną. Oznacza to, że dziecko wówczas
i czuje sens muzyki, gdy uczy się jej przez działanie.  

Zintegrowaną edukację artystyczną zapewnia dziecku 
aktywnego słuchania muzyki. Pojawiła się ona w Polsce w l
wieku, zaś swoimi korzeniami sięga do założeń E. J. Dalcroze’a, C. Orffa 
i B. Strauss. Metoda ta ukazuje podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia 
i harmonia), łącząc je z elementami dramy, pantomimy i plasty
pomocy różnorodnych opracowań utworów muzycznych z minion
epok, a także utworów ludowych i popularnych
charakterystyczne cechy metody aktywnego słuchania muzyki to:
 opracowania ruchowe prezentowanych przykładów muzycznych 

według propozycji prowadzącego oraz uczestników (nawiązanie do 
budowy fonalnej utworów, zmiany trybu i elementów tanecznych);

 realizacja instrumentacji (instrumentarium ma charakter otwarty, 
stosowane są również instrumenty wykonane samodzielnie przez 
dzieci); 

 możliwość fabularyzacji, wprowadzania zmiany ról i identyfikacji 
(dziecko w roli dyrygenta lub muzyka); 

 twórczy charakter; 
 możliwość stosowania rekwizytów. 

 

, tańczy, tworzy muzykę   
, że wiele dzieci ma trudności 

, szczególnie muzyki poważnej. Dzieje się tak, ponieważ 
często uważna jest za proces bierny i sprowadza się do 

poświęconych odróżnianiu efektów akustycznych, 
towanych przez nauczycielkę. 

Tymczasem właściwy odbiór muzyki kształtuje się na bazie własnych 
poprzez żywy, naturalny 

Oznacza to, że dziecko wówczas rozumie                  

Zintegrowaną edukację artystyczną zapewnia dziecku metoda 
. Pojawiła się ona w Polsce w latach 90 XX 

wieku, zaś swoimi korzeniami sięga do założeń E. J. Dalcroze’a, C. Orffa                  
i B. Strauss. Metoda ta ukazuje podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia                       
i harmonia), łącząc je z elementami dramy, pantomimy i plastyki przy 
pomocy różnorodnych opracowań utworów muzycznych z minionych 
epok, a także utworów ludowych i popularnych. Najbardziej 
charakterystyczne cechy metody aktywnego słuchania muzyki to: 

opracowania ruchowe prezentowanych przykładów muzycznych 
pozycji prowadzącego oraz uczestników (nawiązanie do 

i elementów tanecznych); 
realizacja instrumentacji (instrumentarium ma charakter otwarty, 
stosowane są również instrumenty wykonane samodzielnie przez 

wość fabularyzacji, wprowadzania zmiany ról i identyfikacji 

Metoda aktywnego słuchania muzyki opiera się na kolejnych krokach:
1. Wybór utworu przez nauczyciela oraz zastano

w nim do wydobycia (np. dworskość, ludowość);
2. Opracowanie scenariusza zajęć, którego osią będzie wybrany utwór;
3. Wielokrotne powtarzanie utworu i związanych z nim zabaw (metoda 

aktywnego słuchania muzyki jest proc
Podczas opracowywania przebiegu zajęć należy pamiętać, że metoda 

aktywnego słuchania muzyki przypomina 
dzieci naśladują czynności dorosłych. Mogą to być zabawy dramowe, zabawy 
odtwórcze lub twórcze, często z pomocami autentycznymi lub zastępczymi. Są 
one atrakcyjne dla dziecka, które wchodzi 
Dzieci nie poddają się temu procesowi automatycznie. Chcą w nim uczestniczyć 
aktywnie, pobudzając przy tym wyobraźnię. 

Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala dziecku „przeżywać” 
wybrany utwór muzyczny, który tym samym dziecko kojarzy do końca swojego 
życia. Ponadto metoda ta rozwija wrażliwość i smak artystyczny, koncentrację 
uwagi oraz uczy dzieci współdziałania w grupie.

 „Aktywna muzyka smyka” opiera się 
opracowanych m.in. przez Batię Strauss
Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz w oparciu o piosenki M. Bogdanowicz, 
muzykę popularną i piosenki z serii Nurse

Głównym elementem zajęć jest konkretna zabawa muzyczno 
wybranego utworu z minionej epoki, popularnej melodii ludowej lub piosenki 
współczesnej.  
 

Metoda aktywnego słuchania muzyki opiera się na kolejnych krokach: 
Wybór utworu przez nauczyciela oraz zastanowienie się, co jest godne                   

(np. dworskość, ludowość); 
zajęć, którego osią będzie wybrany utwór; 

Wielokrotne powtarzanie utworu i związanych z nim zabaw (metoda 
aktywnego słuchania muzyki jest procesem długotrwałym). 
Podczas opracowywania przebiegu zajęć należy pamiętać, że metoda 

aktywnego słuchania muzyki przypomina zabawę tematyczną, podczas której 
dzieci naśladują czynności dorosłych. Mogą to być zabawy dramowe, zabawy 

często z pomocami autentycznymi lub zastępczymi. Są 
a dziecka, które wchodzi w świat ludzi dorosłych i ich sztuki. 

Dzieci nie poddają się temu procesowi automatycznie. Chcą w nim uczestniczyć 
aktywnie, pobudzając przy tym wyobraźnię.  

da aktywnego słuchania muzyki pozwala dziecku „przeżywać” 
wybrany utwór muzyczny, który tym samym dziecko kojarzy do końca swojego 
życia. Ponadto metoda ta rozwija wrażliwość i smak artystyczny, koncentrację 
uwagi oraz uczy dzieci współdziałania w grupie. 

„Aktywna muzyka smyka” opiera się na zabawach muzyczno - ruchowych, 
Batię Strauss, członków Polskiego Stowarzyszenia 

oraz w oparciu o piosenki M. Bogdanowicz, 
muzykę popularną i piosenki z serii Nursery Rhymes/Super Simple Songs. 

Głównym elementem zajęć jest konkretna zabawa muzyczno - ruchowa do 
wybranego utworu z minionej epoki, popularnej melodii ludowej lub piosenki 



 

 
 
 
 
 

 
Cele zajęć warsztatowych: 

 poznanie wybranych utworów                             
z minionych epok oraz melodii ludowych                 
i popularnych; 

 zaznajomienie dzieci ze strukturą utworu 
muzycznego; 

 rozwijanie umiejętności słuchania muzyki; 
 nabywanie umiejętności tworzenia muzyki 

za pomocą instrumentów perkusyjnych 
lub innych przedmiotów; 

 rozwijanie umiejętności poruszania się                     
w rytm melodii; 

 rozwijanie wyobraźni dźwiękowej; 
 ćwiczenia w wyrażaniu muzyki ruchem, 

gestem i mimiką; 
 ćwiczenia w dostrzeganiu zmiany 

dynamiki, tempa i wysokości dźwięku 
utworu muzycznego; 

 zachęcanie do uczestnictwa w zbiorowym 
śpiewie, tańcu i muzykowaniu; 

 stwarzanie okazji do rozumnego                                
i radosnego odbierania muzyki; 

 redukowanie lęku i napięcia oraz 
wyzwalanie pozytywnych emocji; 

 stwarzanie okazji do wzmacniania więzi 
grupowej. 

 

Październik 2018 r.

Listopad 2018 r.

Grudzień 2018 r.

Styczeń 2019 r.

Luty 2019 r.

Marzec 2019 r.

Kwiecień 2019 r.

Maj 2019 r.

Czerwiec 2019 r.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW (środy, godz. 15.00 

Październik 2018 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa „Kasztany” do melodii rumuńskiej „Promoroac
Zabawa muzyczno - ruchowa „Myszka” do popularnej wyliczanki „Idzie myszka do braciszka”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Apli - papli” do popularnej wyliczanki „Na wysokiej górze”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Piszemy list” do popularnej wyliczanki „Siedzi Anioł w niebie”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Deszczyk” do utworu Tzadik

Listopad 2018 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa „Policjanci” do popularnej wyliczanki „Na ulicy Beja”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Muuu” do popularnej wyliczanki „Jechał pociąg do Krakowa”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Zupa” do popularnej piosenki włoskiej „Zuppa Romana”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Ramaya” do popularnej piosenki Africa Simone

Grudzień 2018 r. 
Zabawa muzyczno - ruchowa „Galop komediantów” do utworu D. Kabalewskiego „Komedianci”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Jedzie pan” do popularnej wyliczanki „Jedzie, jedzie pan”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Bańki mydlane” do utworu B. McFerrina

Styczeń 2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa „Hallo, taxi” do melodii francuskiej „Champs Elysees”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Śniegowa zabawa” wg KLANZY
Zabawa muzyczno - ruchowa „Podwodny spacer” wg B. Grabkowskiej
Zabawa muzyczno - ruchowa „Kaczy spacer” do utworu E. Griega „Norwegien dance”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Balon” do piosenki „Hot air 

Luty 2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa „Gwiazdka” do piosenki „Twinkle, twinkle, little star”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Sprzeczności” do piosenki „Peek a boo”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Autobus” do piosenki „Wheels on the bus”
Zabawa muzyczno - ruchowa „Dżungla” do piosenki „Jungle”

Marzec 2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Le Basque” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Specknerin” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Polka tritsch - tratsch”
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Pizzicato” 

Kwiecień 2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Rondo” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Annen Polka” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Cześć, hej, cześć, ok”
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Fryzjer” 

2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Pszczółka” do utworu „Alunelul”
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Rainbow” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „Country Dance”
Zabawa muzyczno - ruchowa do utworu „La Raspa” 

Czerwiec 2019 r. 

Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Chocolate” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Na zielonej łące” 
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „One little finger”
Zabawa muzyczno - ruchowa do piosenki „Five little monkeys”

HARMONOGRAM WARSZTATÓW (środy, godz. 15.00 – 15.30) 
ruchowa „Kasztany” do melodii rumuńskiej „Promoroaca”  

popularnej wyliczanki „Idzie myszka do braciszka” 
popularnej wyliczanki „Na wysokiej górze” 
popularnej wyliczanki „Siedzi Anioł w niebie” 

ruchowa „Deszczyk” do utworu Tzadik Katamar 
wyliczanki „Na ulicy Beja” 

popularnej wyliczanki „Jechał pociąg do Krakowa” 
popularnej piosenki włoskiej „Zuppa Romana” 
do popularnej piosenki Africa Simone 

ruchowa „Galop komediantów” do utworu D. Kabalewskiego „Komedianci” 
Jedzie pan” do popularnej wyliczanki „Jedzie, jedzie pan” 

do utworu B. McFerrina 
do melodii francuskiej „Champs Elysees” 

Śniegowa zabawa” wg KLANZY 
ruchowa „Podwodny spacer” wg B. Grabkowskiej i K. Makarewicz 

do utworu E. Griega „Norwegien dance” 
piosenki „Hot air balloonin’” 

piosenki „Twinkle, twinkle, little star” 
piosenki „Peek a boo” 

piosenki „Wheels on the bus” 
piosenki „Jungle” 

tratsch” 

ruchowa do piosenki „Cześć, hej, cześć, ok” 

ruchowa do utworu „Pszczółka” do utworu „Alunelul” 

ruchowa do utworu „Country Dance” 

ruchowa do piosenki „Na zielonej łące”  
ruchowa do piosenki „One little finger” 
ruchowa do piosenki „Five little monkeys” 


