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Rodzaj  innowacji  pedagogicznej 

 ( proszę  wpisać  X  we  właściwą  kratkę ) 

 

programowa 

  

organizacyjna 

  

metodyczna 

  

"mieszana"  

 

 

x 

 

dotyczy  obszaru  

dydaktycznego 

  

dotyczy  obszaru  

wychowawczego 

  

dotyczy  obszaru  

opiekuńczego 

  

dotyczy  obszaru  

"mieszanego"     

 

 x 

 

obejmuje  wybrane  zajęcia  edukacyjne 

 

x 

 

obejmuje  wszystkie  zajęcia  edukacyjne 

 

 

obejmuje  jeden  przedmiot  nauczania 

 

 

 

obejmuje  więcej  przedmiotów  

nauczania 

 

x 

 

 

obejmuje  jeden  

oddział  lub  grupę 

 

 

 

obejmuje  więcej  

oddziałów / grup 

 

x 

 

obejmuje  całą  

placówkę 

 

 

  

 

Opis innowacji 

Uzasadnienie 

potrzeby 

wprowadzenia 

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. 

Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój 

emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój 



innowacji 

pedagogicznej 

analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i 

pozamuzyczną. W oparciu o założenia podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego  należy wspierać rozwój dziecka 

stosownie do jego potrzeb, zainteresowań i możliwości.  

 

Niniejsza innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat muzyki z 

wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń i zabaw zmierzających do 

realizacji treści programowych oraz ukierunkowanych na nabywanie 

zaplanowanych umiejętności.  

Ma ona zachęcać i motywować przedszkolaków do rozwijania 

umiejętności muzycznych oraz pobudzać fantazję. Najważniejsze, 

aby pamiętać, że zajęcia muzyczne mają być dla dzieci dobrą 

zabawą. 

 

Innowacja ta będzie doskonałym kluczem do realizacji wizji naszego 

przedszkola promującego aktywną i twórczą postawę dziecka. 

 

Cele ogólne 

innowacji 

pedagogicznej 

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej 

- Rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca  

- Doskonalenie poczucia rytmu  

- Rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego (prawidłowej 

postawy i estetyki ruchu) i głosowego (poprawnego śpiewania – 

wydobywania dźwięków)  

- Rozwijanie twórczej aktywności  

- Wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka 

reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętność panowania nad 

własnym ciałem i jego ruchem 

- Integracja grupy 

Na czym polega 

nowatorstwo 

innowacji 

pedagogicznej 

Innowacja ma charakter mieszany: 

- poszerza program wychowania przedszkolnego „Kocham 

Przedszkole” o nowe treści bez naruszania podstawy programowej 

- umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i 

nawyków 

- stwarza możliwość rozwinięcia umiejętności współpracy oraz 

wzajemnego uczenia się od siebie 

- wpływa na rozwój inwencji twórczej i aktywności uczniów 

 

Realizacja tej innowacji nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, ale 

dostarczy dzieciom wiele nowych przeżyć i zwykłej dziecięcej 

radości. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego 

słuchania muzyki.              

Spodziewane 

efekty innowacji 

pedagogicznej 

- nauczy się rozpoznawać dźwięki wysokie i niskie 

- będzie odróżniać dźwięki głośne i ciche 

- będzie umiało określić tempo jako szybkie, wolne 

- będzie określać charakter muzyki jako smutną, wesołą 

- nauczy się rozpoznawać zmiany dynamiki w utworze i będzie na nie 

reagować 

- będzie grać na przedszkolnych instrumentach muzycznych 



- będzie potrafiło powtarzać proste rytmy 

- usprawni narządy artykulacyjne 

- będzie dbać o poprawną postawę ciała podczas śpiewu 

- będzie rozwijać pamięć ucząc się wielu piosenek z repertuaru 

dziecięcego  

- nauczy się różnych zabaw muzyczno-ruchowych 

- pozna utwory wielu gatunków muzycznych: muzyki klasycznej, 

ludowej, muzyki popularnej 

- będzie rozwijać poczucie rytmu 

- dowie się czym są nuty, klucz wiolinowy, pięciolinia 

- rozwinie wyobraźnię oraz umiejętność twórczych działań 

- będzie współpracować z grupą 

- pozbędzie się tremy  

Opis innowacji 

pedagogicznej 

Innowacja ma na celu wprowadzić dzieci w świat muzyki. 

Adresatami innowacji są przedszkolaki w wieku 3,4,5 i 6 lat.   

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rozwijających 

uzdolnienia- dwa razy w tygodniu.  

 

 

Podczas zajęć każde dziecko ma szansę na indywidualną ekspresję. 

Nauczyciel w trakcie trwania zajęć dostosowuje działania do 

umiejętności dzieci. Każde zajęcia zawierają w sobie różne rodzaje 

aktywności, a treści kształcenia przeplatają się ze sobą i się na siebie 

nakładają.  

 

Zajęcia będą prowadzone według przyjętego schematu, który może 

ulec modyfikacji w zależności od potrzeb grupy i indywidualnych 

zainteresowań : 

- wprowadzenie (marsz, trucht w rytm muzyki, zmiana systemu 

ruchów związana ze zmianą dynamiki utworu, reagowanie na 

konkretną linię melodyczną),  

- zabawy rytmiczne  

- ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne 

- rozśpiewanie i nauka piosenki  

- relaksacja w różnej formie 

 

Program skonstruowany jest w taki sposób, aby był dopełnieniem 

tematyki realizowanej w ramach podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Składa się z elementów wielokrotnie utrwalanych w 

różnych formach by był atrakcyjny dla dzieci. 

 

Sposoby ewaluacji 

innowacji 

pedagogicznej 

 Konkurs muzyczny 

 Bezpośrednia obserwacja postępów dzieci 

 Dokumentacja fotograficzna 

  

Finansowanie 

innowacji 

pedagogicznej 

Innowacja  będzie współfinansowana z środków własnych 

Przedszkola Edukacyjnego im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii 

Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie. 

 


