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Z muzyką przez świat.  

Rozwijanie kompetencji muzycznych 

podczas obcowania z muzyką  

z różnych krajów. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2020/2021: 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

 

Cel główny: 

 

Rozwijanie kompetencji muzycznych poprzez samodzielne śpiewanie i 

słuchanie muzyki, grę na instrumentach muzycznych, uwrażliwienie na 

obcowanie z muzyką.  

 

 

Cele szczegółowe: 

 

 Kształtowanie zainteresowania i zamiłowania do muzyki. 

 Kształtowanie poczucia rytmu. 

 Wyrabianie pamięci. 

 Stymulowanie różnych form aktywności muzyczno- rytmicznych dzieci 

(granie śpiewanie, słuchanie, tworzenie). 

 Rozwijanie umiejętności kojarzenia charakteru muzyki z nastrojem. 

 Kształtowanie wyobraźni muzycznej poprzez wyrażanie muzyki własną 

ekspresją, interpretacją ruchową, plastyczną i wokalną. 

 Stwarzanie możliwości do spontanicznej i twórczej ekspresji muzycznej. 

 Poznanie struktury utworów muzycznych. 

 Poznanie różnych gatunków muzyki oraz ich słynnych twórców.  

 

 

 

 

 



Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i 

aktywności dzieci 

 
Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Wybór i zatwierdzenie 

programów do realizacji na rok 

2020/2021 

Dyrektor Sierpień 

2. Przestrzeganie ramowego 

rozkładu dnia z uwzględnieniem 

różnorodnych form aktywności 

oraz potrzeb rozwojowych dzieci 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

3. Organizacja przestrzeni 

edukacyjnej w salach 

umożliwiająca dzieciom 

realizację podstawy 

programowej 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

4. Zorganizowanie kącików 

związanych z przyjętym 

kierunkiem pracy 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

5. Uczestniczenie w różnych 

formach doskonalenia 

zawodowego 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

6. Współpraca z rodzicami Wszystkie nauczycielki Cały rok 

7. Wzajemna pomoc koleżeńska – 

wymiana pomocy 

dydaktycznych, literatury 

fachowej, scenariuszy zajęć. 

Wszystkie nauczycielki Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwijanie kompetencji muzycznych: 

 

Lp. Sposoby realizacji: Osoby 

odpowiedzialne: 

Termin 

realizacji: 

1. Zakładanie kącików muzycznych w salach. Wszystkie 

nauczycielki 

Październik 

2. Wykorzystywanie w pracy zbiorów 

bibliografii przedszkolnej z zakresu 

edukacji muzycznej. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

3. Muzyczne powitania. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

4. Korzystanie z programu opracowanego 

przez kol. L. Banak –Rytmika, ruch i 

muzyka. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

5. Przybliżanie sylwetek wybranych 

kompozytorów oraz zaznajomienie z ich 

utworami. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

6. Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami 

muzyki: muzyka nowoczesna, rap, jazz, 

dance, hip-hop rock, metal itp.  

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

7. Oglądanie fragmentów wybranych 

koncertów muzycznych. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

8. Aktywne słuchanie muzyki: 

-ilustrowanie ruchem treści piosenki 

-reagowanie na zmiany w muzyce (tempo, 

dynamika) 

-odtwarzanie ruchem nastroju słynnej 

muzyki 

-zabawy ze śpiewem 

-taniec przy muzyce 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

9. Zapewnienie odpowiednich warunków do 

odbioru muzyki 

-płytoteka 

-urządzenia audio 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

10. Stwarzanie warunków dzieciom do 

rysowania lub malowania ilustracji do 

utworu instrumentalnego inspirowanego 

charakterem i nastrojem. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

11. Poznanie wyglądu i techniki gry na 

instrumentach muzycznych: 

-gromadzenie instrumentów muzycznych w 

kąciku (także wykonanych przez dzieci) 

-zabawy różnorodnymi przedmiotami 

(źródła dźwięku)np. gazety, klocki 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

12. Organizowanie zabaw na różnorodnym 

materiale słownym (teksty, rymowanki, 

wiersze) 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 



13. Odtwarzanie i tworzenie rytmów i melodii, 

np. z wykorzystaniem wstążek. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

14. Wykorzystywanie naturalnych efektów 

perkusyjnych, np. klaskania, tupania jako 

akompaniamentu podczas śpiewania lub 

słuchania piosenek.  

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

15. Stosowanie metody R. Labana –łączenie 

ruchu z muzyką i rytmem.  

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

16. Stosowanie metody Carla Orffa. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

17. Stosowanie metody Kniessów –

poszukiwanie nowych form i rodzajów 

ruchu. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

18. Stosowanie metody Dalcrozea-wyrażanie 

muzyki ruchem. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

19. Wykorzystanie metody Pedagogiki zabawy 

,,Klanza” 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

20. Wykorzystanie znanych tańców 

regionalnych oraz europejskich.  

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

21. Wykorzystanie metody W. Sherborne- 

opowieści muzyczne. 

 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

23. Kolędowanie grupowe przy choince. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

24. Organizowanie zabaw rytmicznych i 

ruchowych. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

25. Wzajemna pomoc i współpraca koleżeńska 

wymiana doświadczeń i pomocy 

dydaktycznych. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

26. Zapewnienie odpowiednich warunków do 

obioru muzyki poprzez takie formy jak:  

-aktywny udział dzieci w zadaniach 

muzycznych (śpiew, taniec, gra na 

instrumentach) 

-słuchanie utworów z nagrań (urządzenia 

audio, płytoteka) 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

27.  Stosowanie logorytmiki.  Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

28. Kodowanie z muzyką. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

29. Muzyczne wędrówki po Polsce i innych 

krajach. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

30. Organizowanie porannego aerobiku. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 

31. Muzyczne spotkanie z rodzicami (np. 

karaoke) 

Wszystkie 

nauczycielki 

Czerwiec 

32. Instrumentacja piosenek. Wszystkie 

nauczycielki 

Cały rok 



33. Przygotowanie gazetki muzycznej w holu 

przedszkola.  

A.Bąk Październik 

34. Zorganizowanie mini disco na świeżym 

powietrzu.  

I. Mroczek 

A. Fabiańczyk 

Maj 

35. Wykorzystanie ,,Kolorpiano” do zabaw z 

dziećmi. 

Wszystkie 

nauczycielki 

Cały Rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan  współpracy  z  rodzicami: 

Lp Sposoby  realizacji Osoby  odpowiedzialne Termin  

realizacji 

1. Zebrania  z  rodzicami: 

 

- omówienie  organizacji  i  

przebiegu  pracy  wychowawczo – 

dydaktycznej  na  dany  rok  szkolny 

 

- zapoznanie  ze  statutem  

przedszkola  oraz  regulaminami  

obowiązującymi  na  placówce 

 

- wybór  reprezentantów Rady  

Rodziców 

 

- dopełnienie  formalności – zgody  

rodziców  dotyczące  warunków  

korzystania  z  usług  przeszkola 

 

Dyrektor 

nauczycielki  

poszczególnych grup 

 

 

 

IX.2020 

2. Sposoby  werbalnego  

komunikowania  się  z  rodzicami: 

 

- informowanie  rodziców  o  

bieżących sprawach  grupy  i  

przedszkola  poprzez  media  

społecznościowe: 

- meseenger 

- Facebook 

- poczta  elektroniczna 

- strona  internetowa  przedszkola 

- indywidualne  rozmowy  

telefoniczne 

Wszystkie nauczycielki Na  bieżąco 

3. Pomoc  w  organizacji  imprez  i  

uroczystości  przedszkolnych: 

 

- właczanie rodziców do  aktywnego 

udziału na rzecz grupy i przedszkola 

 

Dyrektor 

Nauczycielki grup 

Cały rok 

 

 

 

 

4. Spotkania  Rady  Rodziców  z  

dyrektorem: 

 

Dyrektor Na bieżąco 



- współdecydowanie  o  

funkcjonowaniu  przedszkola 

 

- organizacja  imprez  ze  środków  

Rady  Rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie nauczycieli 

L.p. Zadanie Termin Odpowiedzialni 

1. 

 

Wzajemna pomoc i współpraca koleżeńska- 

wymiana doświadczeń i pomocy dydaktycznych 

 

Cały rok 
Wszystkie 

nauczycielki 

2. 

 

Organizacja imprezy Dzień Muzyki 

Międzynarodowej - w związku z pandemią w 

każdej grupie wg pomysłów nauczycielek 

 

Kwiecień 
Wszystkie 

nauczycielki 

3. 

 

Dzielenie się wiadomościami i materiałami z 

zewnętrznych warsztatów i szkoleń 

 

Na bieżąco 
Wszystkie 

nauczycielki 

4. 

 

Systematyczne wzbogacanie biblioteczki i 

płytoteki przedszkolnej 

 

Cały rok Dyrektor 

5. 

 

Tematy szkoleń WDN: 

1. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg 

Batti Strauss 

2. Jak wprowadzać i od czego zacząć 

wprowadzanie elementów fizyki do 

przedszkola zgodnie z rozporządzeniem 

MEN.  

3. Przedszkole a wychowanie do wartości 

przez kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych 

4. Kodowanie 

 

1x sem 

Anna Bąk 

Beata Korol 

Danuta 

Skorupska 

 



  Harmonogram  uroczystości  przedszkolnych: 

Lp Rodzaj  uroczystości Osoby  odpowiedzialne Termin  
realizacji 

1. VI Leszczyński Dzień Przedszkolaka Wszystkie nauczycielki 20.09.2020 
 

2. Dzień Chłopaka Wszystkie nauczycielki 30.09.2020 
 

3. Dzień  Dziewczynek Wszystkie nauczycielki 11.10.2020 
 

4. Święto drzewa Wszystkie nauczycielki 10.10.2020 
 

5. Dzień  postaci z bajek – wyróżnienie 
Czerwonego Kapturka jako patrona 
naszego przedszkola 

Wszystkie nauczycielki 5.11.2020 

6. Dzień  Jeża I.Mroczek, A. Bąk 9.11.2020 

7. Dzień Niepodległości Wszystkie nauczycielki 10.11.2020  
 

8. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Wszystkie nauczycielki 20.11.2020 
 

9. Dzień Pluszowego Misia Wszystkie nauczycielki 25.11.2020 
 

10. Pasowanie na Przedszkolaka I.Mroczek, A. Bąk      11.2020 
 

11. Pasowanie na Starszaka Nauczycielki grup 
starszych 

     11.2020 

12. Andrzejkowe wróżby Wszystkie nauczycielki 27.11.2020 
 

13. Mikołajki Dyrektor, Rada Rodziców, 
wszystkie nauczycielki 

4.12.2020 
 
 

14. Spotkanie z Gwiazdorem Dyrektor, Rada Rodziców, 
wszystkie nauczycielki 

22.12.2020 
 
 

15. Dzień Babci i Dziadka Wszystkie nauczycielki       01.2021 
 

16. Balik  karnawałowy Wszystkie nauczycielki       01.2021 
 

17. Tłusty czwartek Wszystkie nauczycielki 11.01.2021 
 



18. Pierwszy Dzień Wiosny Wszystkie nauczycielki 19.03.2021 
 

19. Międzynarodowy Dzień  Teatru Wszystkie nauczycielki 26.03.2021 
 

21. Dzień Ziemi Wszystkie nauczycielki 22.04.2021 
 

22. Międzynarodowy Dzień Tańca – 
Przedszkolny Festiwal Tańca  

Wszystkie nauczycielki 29.04.2021 
 
 

23. Dzień  Flagi Wszystkie nauczycielki 4.05.2021 
 

24. Dzień Unii Europejskiej  Nauczycielki grup 
starszych 

10.05.2021 
 
 

25. Festiwal Nauki – Fizyka i co z niej 
wynika 

D.Skorupska 
D. Ratajczak 

    05.2021 
 
 

25. Dzień  Mamy  i  Taty Wszystkie nauczycielki 26.05.2021 
 

26. Dzień Dziecka  Dyrektor, Rada Rodziców, 
wszystkie nauczycielki 

1.06.2021 
 
 

27. Festyn Rodzinny Rada Rodziców,  
Dyrektor 

    06.2021 
 
 

28. Pożegnanie  przedszkola  przez  dzieci 
6-letnie 

Nauczycielki  dzieci 6-
letnich 
Dyrektor 

     06.2021 
 
 

29. Międzynarodowy  Dzień Muzyki Wszystkie nauczycielki 1.10,2020   
 

30 Święto  Muzyki Wszystkie nauczycielki 
 

21.06.2021 
 

31. Dzień z kodowaniem Wszystkie nauczycielki 
 

Cały rok 

 

 

 



W związku ze stanem epidemicznym w Polsce zawieszone są wycieczki oraz 

współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 


