
Nazwa innowacji:                    „Przedszkolna  orkiestra” 

 

Autorzy :                                zespół zadaniowy do spraw innowacji : 

                                                Agata Strzeszkowska, Urszula Mularczyk, Edyta Wójtowicz  

Miejsce: Przedszkole Samorządowe 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 2021 

Źródło finansowania innowacji: Większość działań odbędzie się bez kosztów lub w ramach środków  

własnych. 

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: 

 - 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.  

Metody stosowane podczas innowacji:  

• działanie twórcze,  

• gra na instrumentach,  

• aktywne słuchanie muzyki,  

• naśladowanie percepcji muzyki, 

 • metoda zadaniowa. 

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 dzieci, co przyczyni się do lepszego i pełniejszego ich 

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 zadowolenie rodziców i wychowanków, 

 • promuje przedszkole w środowisku lokalnym. 

 Ewaluacja: Głównym zdaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie:  

„Czy założenia i cele innowacji zostały osiągnięte?”.  

Zostanie ona przeprowadzona na podstawie nagrań filmowych i  prowadzonej dokumentacji. 

 

 Harmonogram wspólnych działań innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021. 

Ze względu na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzeniem nauczania na odległość od dnia 

25.03.2020 r., kolejne działania w ramach innowacji zaplanowane na II półrocze 2019/20r. zostały 

zawieszone. Realizacja zamierzonych działań na II półrocze 2019/20r. została przeniesiona na rok 

szkolnym 2020/21 i  będzie obejmować: 

1. Poznawanie, słuchanie muzyki klasycznej i ludowej.  

2. Uroczyste podsumowanie umiejętności zdobytych przez dzieci w innowacji na koncercie w wykonaniu 

dzieci z czynnym udziałem nauczycieli i rodziców.  



Wszystkie te planowane działania będą  dostosowane do sytuacji epidemiologicznej w kraju w obecnym 

czasie, a uroczysty koncert, jeśli nie będzie mógł odbyć się w wyznaczonym czasie na żywo, będzie 

nagrany i odpowiednio zaprezentowany w wersji multimedialnej. 

     Nauczycielki w poszczególnych  grupach  będą  pracować 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 

wyobraźnię dźwiękową, odczuwać i przeżywać radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze 

muzycznym mogą pełnić różne role (wykonawcy, dyrygenta).  

   Jeśli sytuacja pozwoli, 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.  
 
 


