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OPIS 

Głównym celem projektu było przybliżenie dzieciom 
muzyki klasycznej oraz dzielenie się przez nauczycieli 
swoją twórczością – pomysłami na zabawy i ćwiczenia 
w oparciu o określone utwory muzyczne. Założeniem 
projektu było również propagowanie muzogramów – 
usystematyzowanych i uporządkowanych szeregów 
znaków graficznych opracowanych i kreślonych zgodnie 
z przebiegiem konkretnego utworu muzycznego. 



SPOSOBY REALIZACJI 

W ramach realizacji projektu dzieci brały udział w 
zabawach ruchowych, zabawach z gestami, zabawach 
stymulujących pracę dłoni i rąk, zabawach 
paluszkowych, zabawach logorytmicznych, grały na 
instrumentach, kreśliły znaki podstawowe (kropka, 
kreska, ślimak, daszek otwarty) oraz kreśliły 
muzogramy. Powyższe aktywności były podejmowane 
na podstawie określonych utworów muzyki klasycznej. 
Samodzielnie opracowane przez nauczycieli zabawy dla 
dzieci zostały udokumentowane w postaci nagrań i 
zamieszczone na grupie facebookowej „Budzimy 
kreatywność”. 

 

 



• wrzesień: „Contradana nr 3” Ludwig van Beethoven, 

• październik: „Jesień” cz. 3 fragment ze zbioru „Cztery 
Pory Roku” Vivaldii, 

• listopad: „Pizzicato” Leo Delibes, 

• grudzień: „Taniec Cukrowej Wieszczki” z baletu 
„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, 

• styczeń: „Tritsch – Tratsch – Polka” J. Struss II, 

• luty: „German Dance nr 6” Ludwig van Beethoven, 

• marzec: „Contradanza nr 5” Ludwig van Beethoven, 

• kwiecień: „Carmen – Uwertura” G. Bizet, 

• maj: „Dla Elizy” Ludwig van Beethoven, 

• czerwiec: „Jazz Suit March” D. Szostakowicz 

 



muzogram do utworu „Pizzicato” muzogram do utworu „Taniec Cukrowej Wieszczki” 

muzogram do utworu „Tritsch – Tratsch – Polka” muzogram do utworu „German Dance nr 6” 



muzogram do utworu „Dla Elizy” 

muzogram do utworu „Carmen-Uwartura” muzogram do utworu „Contradanza nr 5” 

muzogram do utworu „Jazz Suit March” 



EFEKTY 
dla dzieci: 

‒ poznanie utworów muzyki klasycznej, 

‒ rozwinięcie wrażliwości muzycznej, pamięci słuchowej, poczucia rytmu, 

‒ uwrażliwienie na muzykę, 

‒ aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych do muzyki i zabawach 
rytmicznych, 

‒ rozwinięcie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-
słuchowej,  

‒ rozwinięcie koncentracji uwagi, 

‒ usprawnienie zdolności poruszania się do muzyki, 

‒ zapamiętanie tekstów zabaw rytmicznych, 

‒ udoskonalenie umiejętności gry na instrumentach, 

‒ nabycie zdolności kreślenia muzogramów 



EFEKTY 

dla nauczycieli : 

‒  wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie kształtowania kompetencji 
muzycznych wychowanków, 

‒ rozwinięcie kreatywności i twórczości 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


