
EDUKACJA MUZYCZNA

Percepcja muzyki – słuchanie

● Percepcja elementów muzyki

– Słuchanie ciszy; rozpoznawanie i naśladowanie głosów z otoczenia.
– Słuchanie muzyki instrumentalnej na żywo – utworów śpiewanych i granych przez
nauczyciela.
– Rozpoznawanie brzmienia instrumentów niemelodycznych i melodycznych (fletu,
fortepianu, skrzypiec); zapoznanie z elementarną budową tych instrumentów.
– Wyróżnianie w melodii i rytmie powtórzeń, kontrastów.
– Pokazywanie linii melodycznej ręką.
– Rozpoznawanie głosów ludzkich: sopran i bas.

● Percepcja utworów muzycznych
– Słuchanie muzyki odtwarzanej mechanicznie (płyta CD, audycja TV, nagranie
z internetu, smartfonu czy MP3).
– Udział w koncertach muzycznych; zdobywanie kultury słuchania muzyki
i właściwego zachowania się podczas koncertu.

Ekspresja muzyczna – śpiew
● Rytmiczne recytowanie tekstów poprawnie fonetycznie i zróżnicowane pod

względem tempa, dynamiki, artykulacji, intonacji i barwy głosu.
● Kształcenie głosu, zwracanie uwagi na poprawną i swobodną postawę

podczas śpiewu; regulowanie oddechu; śpiewanie poznanych piosenek na
zgłoskach la, lo, lu, na celem rozluźnienia stawów żuchwowych.

● Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek jednogłosowych w skali
c/1 – d/2.

● Śpiewanie piosenek opartych na wzorach: g/1 – e/1; g/1 – e/1 – c/1; g/1 – e/1
– c/1 – d/1 – c/1; g/1 – f/1 – e/1 – d/1 – c/1;

● Wyszukiwanie w utworach powtarzających się fragmentów melodii.
● Śpiewanie gamy z odpowiednimi słowami, np. Słonko wschodzi coraz wyżej,

a zachodzi coraz niżej.

Improwizacja ruchowa – rytmika i taniec

Ruch z muzyką
● Zabawy bieżne, szybkie reagowanie na różne sygnały muzyczne;

rozplanowanie ruchu w przestrzeni krokami wyznaczonymi przez rytm.
● Realizowanie ruchem wartości nut: półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy

ćwierćnutowej.
● Zabawy ze śpiewem; inscenizowanie piosenek, tańce regionalne (krakowiak).



Tworzenie rytmu
● Wypowiadanie krótkich tekstów ze zmianą tempa, dynamiki, artykulacji

i intonacji głosu.
● Recytowanie rytmiczne sylab, słów, zdań.
● Powtarzanie tematów rytmicznych w formie echa: klaskanie, stukanie,

recytacja, ruch, gra na instrumentach.

Tworzenie melodii
● Swobodne improwizowanie na temat, np. zabawy zimowe, owady w sadzie;

improwizacje wokalne do krótkich, prostych wierszowanek, przysłów.
● Improwizowanie melodii na dzwonkach i innych instrumentach.

Improwizowanie ruchu
● Swobodne interpretowanie ruchem piosenek i utworów instrumentalnych.
● Charakteryzowanie postaci, zwierząt, zdarzeń za pomocą ruchu

ilustrowanego muzyką.

Tworzenie form muzycznych
● Tworzenie muzycznych ilustracji do wierszy i opowiadań.
● Rysowanie i malowanie ilustracji do słuchanej melodii, piosenki.
● Tworzenie własnych układów tanecznych do utworu muzycznego.

Nauka wybranych tańców ludowych

Gra na instrumentach
● Wydobywanie dźwięków z przedmiotów: klocków, papieru, pudełek, folii,

butelek szklanych, plastikowych.
● Akompaniament do piosenek i zabaw ruchowych z zastosowaniem

naturalnych efektów akustycznych: tupania, klaskania, pstrykania, uderzania
o uda.

● Granie na instrumentach perkusyjnych, niemelodycznych: grzechotce,
bębenku, trójkącie, tamburynie, kołatce, kastanietach.

● Granie fragmentów piosenek lub całych prostych melodii.
● Akompaniament do śpiewu, stosowanie gestów dźwiękotwórczych, np.

klaskania, tupania, pstrykania, uderzania o uda.

Zapisywanie dźwięków
● Wyjaśnianie różnych formy zapisu dźwięków muzyki, np. nagranie za pomocą

komputera, dyktafonu, telefonu, tabletu lub zapis za pomocą notacji
muzycznej.

● Korzystanie z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie:
dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie – fleciku polskim.


