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1. Autorki: Elżbieta Witkiewicz, Justyna Szychowiak 

2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie 

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 

3. Liczba godzin:  4     

4. Data zajęć: 20.11.2013r. 

5. Temat zajęć: Ciekawe i nietypowe i oryginalne scenariusze lekcji z muzyki i pla-
styki. 

6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach: 

- potrafią tworzyć ciekawe, nietypowe i oryginalne scenariusze lekcji muzyki i plastyki, 

- potrafią stwarzać warunki i możliwości do rozwijania twórczego myślenia uczniów, 

- potrafią przygotować uczniów do odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych 

w nich informacji, 

- potrafią zaprojektować zajęcia z wykorzystaniem nietypowych i oryginalnych mate-

riałów plastycznych i muzycznych, 

- stwarzają uczniom warunki do obcowania z „żywą” muzyką, 

- rozbudzają i wspierają muzyczne zainteresowania uczniów, 

- potrafią uwzględnić predyspozycje artystyczne uczniów i dostosować do nich wy-

magania edukacyjne. 

 

7. Metody i techniki pracy:  

mini wykład, warsztat plastyczny: Kompozycja abstrakcyjna z wykorzystaniem gładzi 

szpachlowej, zabawy muzyczne z wykorzystaniem BUMBUM RUREK, zabawy na umu-

zycznienie opowiadań, praca indywidualna, praca w grupach – warsztat metodyczny (ćwi-

czenia ustne i pisemne).  

8. Materiały dydaktyczne:  

Prezentacja Power Point Jak realizować na lekcjach zagadnienia dotyczące faktur?, przy-

kłady prac plastycznych uczniów, gładź szpachlowa, szpachle artystyczne, tektura, balo-

ny, torby, kolorowe kartki, flipcharty, BUMBUM RURKI, instrumentarium Orffa. 
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• Podstawa programowa z komentarzami, tom 7 

• Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K. Gładkie i chropawe, Warszawa 1995 



 
• Goecke-Seischab M., Hildebrand-Brem C., Zabawy z papierem i klejem,  

Kielce 2006 

• www.flazolet.net 

•  www.bumbumrurki.pl 

• M. Z. Tomaszewska, M. Miler, Piosenki i zabawy edukacyjne na BUMBUM 

RURKI, Wydawnictwo Muzyczne ABsonic 2013 

 

9. Przebieg zajęć: 

  

• Pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej Jak realizować na lekcjach zagad-

nienia dotyczące faktury?  

• Omówienie przykładów prac plastycznych uczniów ilustrujących różnorodne roz-

wiązania zagadnienia faktury jako środka wyrazu artystycznego. Warsztat pla-

styczny: Kompozycja abstrakcyjna z gładzi szpachlowej. 

 

• Mini wykład: Formy aktywności muzycznej uczniów. 

 
• Warsztat muzyczny: ćwiczenia na umuzycznienie opowiadań (realizacja formy ak-

tywności muzycznej uczniów – tworzenie muzyki). Praca w grupach – Wiadomość 

od Pani Wiosny – praca nad umuzycznieniem tekstu, prezentacja dokonań. 

 
• Warsztat muzyczny, cd. Zabawy muzyczne z wykorzystaniem BUMBUM RUREK. 

 

• Praca w grupach: Wymiana doświadczeń – integracja międzyprzedmiotowa. Two-

rzenie zarysu zajęć uwzględniających ciekawe i nietypowe i oryginalne propozycje 

dla uczniów. Prezentacja, dyskusja. 
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