
Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury  

Dotyczy etapu edukacyjnego: I-III  

Zaproponowany scenariusz  spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół dotyczące I etapu edukacyjnego (klasy I –III  

szkoły podstawowej) oraz realizuje założenia projektu „Fascynujący świat nauki  

i technologii”.  

Uzasadnienie: 

 

Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia 

zintegrowanego. Zajęcia w sali koncertowej zwiększają szanse edukacyjne uczniów zdolnych 

oraz uczniów mających trudności w nauce i realizują treści zawarte w podstawie 

programowej, takie jak: 

- Zaspokajanie naturalnej ciekawości świata, odkrywanie  zainteresowań dziecka, 

przygotowanie  do dalszej edukacji.  

- Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym. 

- Dążenie  do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do 

poznawania i rozumienia świata. 

- Rozwijanie predyspozycji  i zdolności poznawczych dziecka. 

- Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewania i muzykowania, słuchania i 

rozumienia. 

 

 

1 Temat zajęć  
(na 6 h dydaktycznych) 

 

Magia dźwięków i barw (warsztaty muzyczno - plastyczne)  
Koncert muzyczny (edukacja muzyczna)  

2 Cele ogólne 
 

Uczeń: 

 rozwija kreatywność twórczą; 

 przygotowuje się do odbioru i przeżycia dzieła 
muzycznego; 

 rozwija zdolności  i umiejętności muzyczne oraz 
plastyczne  i ruchowe; 

 rozwija  wrażliwość estetyczną; 

 rozwija umiejętność odbierania  zjawisk w sposób 
polisensoryczny. 

3 Cele szczegółowe (określające umiejętności  

uczniów jakie nabędą w ramach zajęć) 

 

Uczeń: 

 „opowiada” o swoich wrażeniach i odczuciach za 
pomocą słów, dźwięków i barw; 

 odczuwa satysfakcję z pracy twórczej i jej efektów;  

 rozpoznaje muzykę i malarstwo impresjonistyczne; 

 posługuje się techniką puentylizmu; 

 wykonuje wg techniki puentylizmu pracę plastyczną  
z wykorzystaniem sztalugi; 

 gra na wybranych instrumentach perkusyjnych. 



       4 Metody i techniki pracy-służące osiągnięciu 

efektów opisanych w celach szczegółowych 

 

 metody waloryzacyjne (nauczanie przez przeżywanie) - 
koncert muzyczny, pokaz łączony z przeżyciem; 

  metody praktyczne (nauczanie przez działanie) - pokaz                  
z objaśnieniem, ćwiczenia muzyczne i malarskie; 

 metody problemowe – improwizacje muzyczne;  

 gra dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna. 

5 Materiały dydaktyczne oraz środki (np. 

prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy, 
nagrania itp.) 

 

 koncert  muzyczny; 

 instrumenty perkusyjne, fortepian;  

 sztalugi, papier, kredki, pastele, akwarele. 

6 Przebieg zajęć 
Opis, jak powinny wyglądać warsztaty-może być np.  
z podziałem na wstęp, część główną i końcową. Powinien 
zawierać takie elementy jak: 
- sformułowanie problemu,  
- zmotywowanie do pracy nad jego rozwiązaniem z 
pomocą różnorodnych metod i technik pracy (im bardziej 
zróżnicowane zadania, tym lepsze efekty kształcenia) 
ukierunkowanych na odkrywanie, przeżywanie, 
analizowanie, dociekanie, dyskusję, zabawę, 
doświadczenie, eksperyment… 
- rozwiązanie problemu 
- wspólne podsumowanie zajęć 
- końcowe uznanie wspólnych  osiągnięć  

I. Wstęp: 

 przywitanie , czynności organizacyjne; 

 improwizacje muzyczne; 

 dzielenie się wrażeniami i emocjami, związanymi  z muzyką i 
przedstawionymi instrumentami;  

 rozmowa wstępna na temat impresjonizmu w muzyce; 

 wyrażanie ruchem dźwięków; 

 prezentacja dźwięków muzycznych obrazami natury np. 
głosy zwierząt, zjawiska przyrodnicze itp.; 

 sformułowanie problemu: 
     Jak  można przedstawić muzykę? 
  
II. Faza realizacji: 

  praca w grupach – uczniowie przechodzą z grupy do 
grupy; 

Grupa 1: tataizacja, taktowanie; 
Grupa 2: puentylizm, przekładanie plamy dźwiękowej na 
                barwę i kształt, malarstwo sztalugowe;. 
Grupa 3: wartości rytmiczne, rytmika; 
Grupa 4: komponowanie, gra muzyczna wykorzystująca                 
                elementy serii. 
 
III. Faza końcowa: 

 wnioski, próba zdefiniowania poznanych pojęć i 
zagadnień jako wprowadzenie do koncertu; 

 wykonanie „impresjonistycznych obrazów” jako 
końcowe uznanie wspólnych osiągnięć; 

 udział w koncercie muzycznym;  

 pożegnanie. 

7 Opis treści podstawy programowej 
realizowanych w ramach zajęć 
(z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne, 
matematyczno-przyrodnicze, uczniów zdolnych oraz 
uczniów z dysfunkcjami /trudnościami w nauce, a także 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 

 Edukacja polonistyczna: 

Uczestniczenie w zabawie teatralnej. 

Rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i 

umiejętność posłużenia się nim w odgrywanej scence. 

 Edukacja muzyczna: 

Odtwarzanie prostego rytmu głosem i na instrumentach 

perkusyjnych, granie na instrumentach perkusyjnych 

(proste rytmy i wzory rytmiczne). 

Wyrażanie nastroju i charakteru muzyki ; reakcja ruchem 

na puls rytmiczny i jego zmiany. 



Realizacja prostych schematów rytmicznych (tataizacją, 

ruchem całego ciała).  

Rozróżnianie i wyrażanie środkami pozamuzycznymi 

charakteru emocjonalnego muzyki. 

Świadome i aktywne słuchanie muzyki. 

Rozróżnianie podstawowych elementów muzyki 

(melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, 

tempo, dynamika) i znaków notacji muzycznej 

(wyrażanie ruchowo czasu trwania wartości rytmicznych, 

nut i pauz). 

Orientacja w instrumentach muzycznych (fortepian, 

gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja).  

Rozpoznawanie podstawowych form muzycznych. 

(wskazując ruchem lub gestem ich kolejne części). 

Kulturalne zachowanie się na koncercie. 

 Edukacja plastyczna: 

Poznawanie malarstwa.  

Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych 

formach plastycznych.  

Wypowiadanie się w wybranych technikach plastycznych 

na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

Posługiwanie się takimi środkami wyrazu plastycznego, 

jak: kształt, barwa, faktura. 

Ilustrowanie sytuacji inspirowanych muzyką. 

Rozpoznawanie wybranych dziedzin sztuki: np. 

malarstwa , wypowiadanie się na ich temat. 

 Edukacja matematyczna: 

Ustalanie równoliczności. 

Układanie obiektów w serie rosnące i malejące, 

numerowanie ich. 

Wybieranie obiektów w serii; dostrzeganie symetrii; 

sprawne liczenie obiektów. 

 Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 

Uczestniczenie w zajęciach rozwijających sprawność 

fizyczną, zgodnie z regułami. 

8 Opis miejsca realizacji zajęć  
z uwzględnieniem warunków jakie muszą być spełnione 
w czasie zajęć, tzn.  strefy socjalnej, sposobu realizacji 
zajęć w razie niepogody, dostępu dla osób  
niepełnosprawnych, itp. 

Miejsce zajęć : minimum 100 miejsc  siedzących w sali 
koncertowej o odpowiedniej akustyce i warunkach spełniających 
wymagania scenariusza, sale edukacyjne,  umożliwiające 
przeprowadzenie zajęć zgodnie ze scenariuszem; pomieszczenie 
socjalne, w którym uczniowie będą mieli możliwość zjedzenia 
ciepłego posiłku. Przerwa obiadowa może być ruchoma i 
dostosowana do przebiegu zajęć z zastrzeżeniem, że dzieci 
zjedzą posiłek najpóźniej na godzinę przed odjazdem. 



Dzieci będą miały swobodny dostęp do sanitariatów, wyodrębni 
osobne przestrzenie na wykonanie warsztatów / wykładów dla 
uczestników projektu.  
Należy przewidzieć, że uczestnikami zajęć będą też osoby 
niepełnosprawne. 

10 Liczba uczniów, którzy mogą 
jednorazowo wziąć udział w zajęciach 
(wraz z uzasadnieniem) 

Maksymalnie w zajęciach weźmie udział 90 uczniów z podziałem 
na grupy ok. 20-25 osobowe. 
Uzasadnienie:  
Zajęcia warsztatowe w grupach nie większych niż 26 osób. Taka 
liczebność ułatwi także prowadzenie zajęć warsztatowych. Zapis 
z podstawy programowej: „Wskazane jest, aby edukacja w 
klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach 
rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób”. Nie dotyczy 
udziału w koncercie. 

 


