
 

 

 

Nazwa innowacji:                    „Przedszkolna  orkiestra ” 
 

Autorzy :                                zespół zadaniowy do spraw innowacji : 

                                                Agata Strzeszkowska, Urszula Mularczyk, Edyta Wójtowicz  

 

Miejsce: Przedszkole im.„ Pluszowego Misia ” w Nowinach 

Zakres innowacji : Działaniem innowacyjnym zostaną objęte dzieci z wszystkich  grup 

przedszkolnych  oraz nauczyciele przedszkola 

 

Rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna  

 

Czas trwania :  X 2018 - VI 2020 

Źródło finansowania innowacji: Większość działań odbędzie się w ramach budżetu 

przedszkola, pomocy rodziców, kreatywności nauczycieli 

Główny cel innowacji:  Stymulowanie wrodzonego potencjału muzycznego i rozwoju 

dziecka, który najpełniej i w  naturalny sposób dokonuje się poprzez częste i szeroko pojęte 

kontakty dziecka z muzyką. 

 

Szczegółowe cele innowacji: 

• rozwijanie zainteresowań, wrażliwości i zdolności twórczych dziecka  

• integracja dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 

• integracja społeczna  

• kształtowanie umiejętności nawiązywania przez dzieci serdecznego kontaktu z 

rówieśnikami  i muzykami podczas koncertów 

• budowanie atmosfery radości, zaufania i otwartości 

• poznanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce 

• wzbogacanie słownika biernego i czynnego o elementy dzieła muzycznego oraz nazw 

instrumentów 

• kształcenie umiejętności wykonywania własnych instrumentów muzycznych ze 

zgromadzonych materiałów 

• kształcenie umiejętności gry na prostych instrumentach perkusyjnych 

• tworzenie akompaniamentu perkusyjnego do wybranych utworów 

• zapoznanie się ze znaczeniem wybranego słownictwa muzycznego, np. „orkiestra”, 

„dyrygent”  

 

Wstęp: 

     O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo – dydaktycznym dziecka przedszkolnego 

ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. Muzyka od pradawnych czasów była 

uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Pitagoras twierdził 

bowiem, że może ona zapewnić człowiekowi harmonię wewnętrzną, gdyż jest odbiciem 

porządku świata. Według Pitagorasa uprawianie muzyki prowadzi duszę do cnoty, doskonali 

człowieka, ma głęboki sens moralny.  Natomiast zdaniem Arystotelesa muzyka  oczyszcza, 

powoduje rozładowanie napięcia, uwolnienia  od silnych emocji, uczuć. 

Edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, 

intelektualnej i moralnej, gdyż pełni ona cztery podstawowe funkcje w wychowaniu 

przedszkolnym: 

• ogólnorozwojową 



• stymulującą rozwój fizyczny, 

• wspomagającą uspołecznienie dzieci,  

• terapeutyczną 

 Sposób w jaki dziecko  zostanie  zachęcone  w  przedszkolu do słuchania muzyki, śpiewania,  

poruszania się do niej, tworzenia własnych melodii oraz w jakim stopniu będą rozbudzane 

zainteresowania muzyczne, w znacznym zakresie decydować będzie o dalszym jego rozwoju 

w dziedzinie muzyki. Wprowadzając ten rodzaj innowacji chcemy przedłużyć okres zabawy           

i manipulowania dźwiękiem. Dobrą do tego okazją będzie obcowanie z instrumentami 

perkusyjnymi  a przede wszystkim korzystanie z tzw. pomocy  akustycznych, czyli 

wszystkiego co może być źródłem ciekawego dźwięku wydobytego i wykonanego 

samodzielnie przez dziecko. Mogą to być np. metalowe pudełka, wypełnione grochem, 

kamykami, piaskiem, plastikowe pojemniki itp. 

 Dzięki instrumentom kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija poczucie rytmu. 

Instrumenty dają możliwość obserwowania w praktycznym działaniu różnicy w wysokości 

dźwięków, kierunku melodii, rozwijają wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą dziecka. 

Gra na nich wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie. Jest też doskonałym 

środkiem rozwijania sprawności manualnej dziecka. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi 

kształcą poczucie rytmu, uwrażliwiają na dźwięk i ruch, pobudzają wyobraźnię, umieszczają 

na chwilę w samym sercu muzyki artystycznej. A co najważniejsze, stanowią doskonały 

impuls do wrażliwego bycia z drugim człowiekiem. 

Sposób realizacji: 

W innowacji pedagogicznej „Przedszkolna orkiestra” będą uczestniczyć dzieci ze wszystkich 

grup przedszkolnych. Spotkania charakteryzować się będą wspólnymi działaniami                           

(wykonywanie instrumentów, gra na nich podczas uroczystości okolicznościowych,  

koncertów z zawodowymi muzykami, festynu rodzinnego , itp.). W trakcie trwania innowacji 

dzieci zapoznają się z różnorodnymi instrumentami pochodzącymi z różnego  regionu 

naszego kraju i świata, ich nazwą, budową i brzmieniem.  

 Wszystkie te działania będą odbywać się w grupach w ramach realizacji podstawy 

programowej, a przede wszystkim na wspólnych comiesięcznych spotkaniach wg ustalonego 

harmonogramu działań. 

 

Harmonogram działań rok szkolny 2018/2019 : 
PAŹDZIERNIK 

a)działania praktyczne ogólno-przedszkolne wykonanie instrumentów perkusyjnych                       

z różnego rodzaju materiałów ( 3,4-latki grzechotki wg pomysłu danej grupy , 5-latki „bum 

rurki, 6-latki instrumenty wykonane z dzwoneczków) 

b)wspólne wykonanie utworu  „Annen Polka” Johana Straussa pod batutą rytmiczni 

przedszkola P. Małgorzaty Szymoniak 

LISTOPAD 

Wieczornica z udziałem rodziców z okazji 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz wykonanie utworu patriotycznego 

z orkiestra dętą  

GRUDZIEŃ  

a) Jasełka Bożonarodzeniowe z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów perkusyjnych  

b)koncert kolęd i pastorałek oraz wspólne wykonanie utworu z zespołem góralskim „Hora”  

STYCZEŃ 

Muzyka współczesna z wykorzystaniem „kuchennych instrumentów” podczas zabawy 

karnawałowej 

 

 



LUTY 

„Instrumenty większe niż dzieci ” –wspólny koncert muzyków z filharmonii z orkiestrą 

przedszkolną 

MARZEC 

„Zapusty” –zabawa z kapelą ludową z wykorzystaniem instrumentów używanych w dawnej 

muzyce  

ludowej oraz tych wykonanych przez dzieci  

KWIECIEŃ  

Prezentacja multimedialna –zapoznanie dzieci z instrumentami świata 

MAJ 

Wysłuchanie koncertu wykonanego przez muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej lub 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach  

CZERWIEC 

Koncert finałowy orkiestry dziecięcej z okazji Święta Rodziny podczas festynu. 

 

„ Przedszkolna Orkiestra” – w roku szkolnym 2019/2020. 

 Innowacji ciąg dalszy w roku szkolnym 2019/2020. Będzie ona realizowana Metodą Batii 

Strauss polegającą na łączeniu różnych form aktywności muzycznej: słuchaniu, graniu, 

tańczeniu  i śpiewaniu   z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Dzięki 

tej metodzie dzieci będą kształcić swoją wyobraźnie dźwiękową, odczuwać i przeżywać 

radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role. Raz 

występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się w dyrygenta.  

Głównym celem jest: 

-  realizacja koncepcji wczesnego oswajania dzieci z muzyką klasyczną i ludową  

- stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, ruchowego i społecznego 

poprzez różne formy aktywności muzycznej, 

- stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy 

dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu, 

- przygotowanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki 

 Wszystkie dzieci w wieku od 3 - 6 lat będą uczestniczyły w codziennych, 

cotygodniowych zabawach i zajęciach z muzyką klasyczną i ludową, koncertach muzyków 

Filharmonii Świętokrzyskiej, kapeli góralskiej, muzyką chóralną. 

 Efektem realizacji tych działań będą sukcesy dzieci podczas wszelkiego rodzaju 

występów, przełamywanie barier komunikacyjnych, wspólne występy wszystkich 

przedszkolaków, nauczycieli, rodziców i wzbogacenie ogólnego rozwoju dzieci.  

Wspólne działania innowacji pedagogicznej  

1. Wspólne śpiewanie Hymnu Unii Europejskiej – Oda do radości ( fragment IX 

Symfonii Ludwika van Beethovena) metodą Batii Strauss – styczeń  2020. 



2. Poznawanie, słuchanie  muzyki klasycznej i ludowej państw europejskich. 

3. Uroczyste podsumowanie wiadomości, umiejętności zdobytych w innowacji na 

koncercie w wykonaniu dzieci, nauczycieli i rodziców.  

 

Metody stosowane podczas innowacji: 
Innowacja będzie opierać się na następujących metodach: 

 

• działaniu twórczym 

• grze na instrumentach 

• aktywnym słuchaniu muzyki 

• naśladowaniu percepcji muzyki 

• metodzie zadaniowej 

Dzięki tym metodom dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają i przeżywają 

radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role. Raz 

występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się w dyrygenta czy słuchacza. 

  

Przewidywane  efekty innowacji : 
 Zaproponowana innowacja, przyczyni się do rozwoju i wychowania podopiecznych 

przedszkola. Umożliwi zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji w dziedzinach działalności 

twórczej, poszerzy skalę wzruszeń i przeżyć dzieci, rozwinie wrażliwość artystyczną jak 

również zwróci uwagę na możliwości połączenia aktywności muzycznej i intelektualnej 

dziecka, co przyczyni się do lepszego i pełniejszego jego rozwoju. Ponadto daje korzyść : 

- dla dziecka : 

• przyzwyczaja do kontaktu z muzyką wykorzystując różnorodne instrumenty 

• rozbudza zainteresowanie muzyką i grą na instrumentach  

• przejawia twórczą postawę oraz aktywność 

• daje poznać możliwości i umiejętności 

• rozwija postawy: ciekawości, poczucia własnej wartości, samodzielności i 

wytrwałości, koncentracji, słuchania i umiejętności współdziałania z innymi 

• wzbogaca słownictwo i wiedzę dzieci 

• rozwija poczucie rytmu 

• wyrabia umiejętność skupiania uwagi przez dłuższy czas na tej samej czynności, 

• uczy życzliwości, wzajemnej pomocy i współpracy w większej grupie  

• odkrywa przyjemność i radość z tworzenia 

• daje możliwość realizacji własnych zainteresowań 

 

- dla placówki: 

• poszerza ofertę edukacyjną, 

• podnosi poziom jakości pracy placówki, 

• zwiększa zadowolenia rodziców i wychowanków 

• promuje przedszkole w środowisku lokalnym 

 

Ewaluacja: 

 
Głównym zdaniem ewaluacji innowacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy jej 

założenia i cele zostały osiągnięte?”. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie: 

• nagrań filmowych 

• prowadzonej dokumentacji 



• zebraniu opinii, relacja o odczuciach oraz nabytych umiejętności i obserwacji dzieci 

podczas zajęć,  uroczystości przedszkolnych, uroczystości zewnętrznych, konkursów 

muzycznych, 

• refleksji nauczycieli – ankieta ewaluacyjna 

• refleksji rodziców –ankieta ewaluacyjna. 

Z wnioskami po zakończonej i podsumowanej innowacji zapoznani zostaną: 

• dyrektor przedszkola,  

• rodzice,  

• Rada Pedagogiczna 

 

 

 


