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Warsztaty muzyczne mają na celu pobudzanie i rozwijanie wyobraźni                  

i ciekawości poznawczej dziecka, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości 

twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie 

zainteresowań i uzdolnień muzycznych.  

 

PROGRAM PRACY  

Warsztaty muzyczno-plastyczne spełniają 3 funkcję: 

 poznawczo-kształcącą 

 wychowawczą 

 użytkową. 

 

Cele: 

 Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej 

 Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych 

 Kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej 

 Kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych 

 Rozbudzanie zamiłowań do indywidualnego i zbiorowego muzykowania 

 Przygotowanie do realizowania własnych pomysłów melodyczno-rytmicznych 

 Wdrażanie do aktywności artystycznej kulturalnego wykorzystania wolnego 

czasu 

 Kształcenie umiejętności współżycia w zespole i odpowiedzialności za jego 

poziom i wyniki 

 Kształcenie głosu dziecka i umiejętności posługiwania się nim 

 Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-

emisyjnej 

 Wyrabianie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu 

interpretacyjnego 

 Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach szkolnych     

i lokalnych 

 

Procedury osiągania celów: 

 Ćwiczenia rozśpiewujące na poszerzenie skali głosu dziecka 

 Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne 

 Ćwiczenia rytmiczne, ruchowe 



 Zapamiętywanie tekstów piosenek poprzez analizę melodii, powtarzanie 

fragmentów melodii 

 Tworzenie mini-spektakli będących połączenie muzyki i ruchu. 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ 

 Przesłuchanie uczniów, podział głosów 

 Zajęcia organizacyjne, przedstawienie tematyki zajęć, wysłuchanie i 

przeanalizowanie propozycji uczniów 

 Ćwiczenie emisyjno- dykcyjne na materiale piosenki. 

 Przygotowanie zestawu kolęd i pastorałek na koncert świąteczny. 

 Śpiewanie kolęd i pastorałek, ćwiczenia w głosach. 

 Ćwiczenia utrwalające poznany repertuar oraz układy taneczne. 

 Przygotowanie piosenek na uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

 

Grupa muzyczna 

Lp Data Temat zajęć 

1. 15.09.2020 Przesłuchanie, wyczucie dźwięku, tonacja 

2. 29.09.2020 Przygotowanie do apelu – Dzień Edukacji Narodowej 

3. 13.10.2020 Przygotowanie do apelu – Dzień Edukacji Narodowej 

4. 27.10.2020 11 Listopada – Pamiętamy! 

5. 10.11.2020 11 Listopada – Pamiętamy! 

6. 24.11.2020 Przygotowanie kolęd i pastorałek do spotkania 

bożonarodzeniowego 

- „Muzyczne kołysanie” 

7. 8.12.2020 Przygotowanie kolęd i pastorałek do spotkania 

bożonarodzeniowego 

- „Muzyczne kołysanie” 

8. 19.01.2021 Przygotowanie do wieczoru poetyckiego  

– „Kobiety i mężczyźni w muzyce” 

9. 2.02.2021 Przygotowanie do wieczoru poetyckiego  

– „Kobiety i mężczyźni w muzyce” 

10. 2.03.2021 Przygotowanie do wieczoru poetyckiego  

– „Kobiety i mężczyźni w muzyce” 



11. 16.03.2021 To mi w duszy gra… 

12. 30.03.2021 3 Maj – „Patriotyzm w moim sercu” 

13. 20.04.2021 3 Maj – „Patriotyzm w moim sercu” 

14. 4.05.2021 To mi w duszy gra… 

15. 18.05.2021 Zaśpiewajmy na zakończenie 

16. 15.06.2021 Zaśpiewajmy na zakończenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warsztaty plastyczne mają na celu pozytywne oddziaływanie poprzez środki 

plastyczne na sferę emocjonalną i społeczną w rozwoju uczniów naszej szkoły. 

Uczestnicy łączą w sobie formy zabawy przez sztukę, doświadczają radości 

twórczego eksperymentowania, uwrażliwiają się na piękno świata, wzbogacają 

wyobraźnię. Uczniowie rozwijają również sprawność manualną i percepcyjną. 

U dzieci zmniejszają się problemy emocjonalne i wychowawcze, podnosi się 

odporność na stres. 

 

Zajęcia: 

 wylepiamy w glinie, masie solnej, masie papierowej formy płaskie 

i przestrzenne z wyobraźni, 

 tworzymy dzieła o swobodnej treści i okazjonalne o ciekawych fakturach 

 malujemy obrazy farbami, pastelami, rysujemy, tworzymy kolaże, 

 tworzymy barwne mandale w sali oraz w plenerze wykorzystując 

elementy pozyskane z natury 

 wykonujemy biżuterię według własnego pomysłu z drewna, 

sznurka z elementami ozdobnymi 

 malujemy farbami witrażowymi na szkle, kaflach itp. 

 bawimy się kolorami: malujemy farbami 10-ma palcami 

na dużych powierzchniach 

 wykorzystujemy pozostałe techniki plastyczne, między  innymi: 

frotaż, batik, monotypia, decoupage 

 wykorzystujemy elementy sensoplastyki, swobodnie działamy 

na dużych przestrzeniach wykorzystując ryż, mąkę, 

tekturę o różnych fakturach, kolorową masę solną itp. 

 

 

Cele główne: 

1. Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez działalność 

plastyczną. 

2. Pobudzenie do kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów; 

3. Tworzenie możliwości ekspozycji i wypowiedzi twórczych w różnych 

dziedzinach artystycznych. 

4. Rozwój wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej. 

5. Kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia. 

W zakresie umiejętności 

1. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik 

plastycznych. 

2. Kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat. 



3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. 

4. Rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej. 

5. Wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami 

plastycznymi. 

6. Kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki. 

7. Rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej. 

8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. 

 

W zakresie wartości postaw i poglądów 

1. Kształcenie tolerancji wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności 

poszanowania pomysłów innych i indywidualnej postawy wobec sztuki. 

2. Zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia 

tożsamości narodowej. 

3. Przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych. 

6. Dbanie o estetykę otoczenia. 

7. Wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki. 

 

Procedury osiągania celów ( metody i formy pracy) 

1. Metody poszukujące 

2. Metody eksponujące 

3. Praktycznego działania ( zabawy, warsztaty, wycieczki, wystawy-wernisaże, 

lekcje muzealne itp. ) 

4. Metody podające ( filmy, projekcje slajdów, prezentacje multimedialne) 

 

 

Formy i metody pracy: 

FORMY PRACY: Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna, a niekiedy 

grupowa. 

 

 

 

 

 



Grupa plastyczna 

Lp Data Temat zajęć 

1. 8.09.2020 Spotkanie organizacyjne. 
 

2. 22.09.2020 Biżuteria z filcu  

3. 6.10.2020 Decoupage klasyczny 

4. 20.10.2020 Malowanie na drewnie 

5. 3.11.2020 Praca z gipsem – oklejanie doniczek i butelek 

6. 17.11.2020 Praca z gipsem – oklejanie doniczek i butelek 

7. 1.12.2020 Wykonywanie kartek bożonarodzeniowych 

8. 15.12.2020 Szycie choinek 

9. 12.01.2021 Malowanie na szkle 

10. 26.01.2021 Malowanie na szkle 

11. 9.02.2021 Praca z wełną 

12. 9.03.2021 Masy sensoryczne i plastyczne 

13. 23.03.2021 Masy sensoryczne i plastyczne 

14. 13.04.2021 Rozlewamy akryl 

15. 27.04.2021 Praca z papierem – torebka na prezent 

16. 11.05.2021 Inspiracje barwne – malowanie na tkaninie 

17. 8.06.2021 Ażurowa ważka – praca z papierem 

18. 22.06.2021 Sznurek, kamień, patyk - makramy 

 

 

 


