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WSTĘP 

 

 
Zabawa, muzyka i ruch to podstawowe i ulubione rodzaje działalności dziecka w 

wieku przedszkolnym. Ruch przy muzyce ma znaczny wpływ na procesy poznawcze - 
spostrzeganie, wyobrażanie, myślenie. Dzięki zabawom muzyczno – ruchowym wyrabia się u 
dzieci koncentracja uwagi, kształci szybka orientacja, pamięć a nade wszystko pobudza 
aktywność. Przede mną nowi wychowankowie i nowe wyzwania. Pragnę zapewnić dzieciom 
warunki wszechstronnego rozwoju, aby odpowiednio wdrożyć je do nauki szkolnej. 
Chciałabym tak prowadzić zajęcia, by każde dziecko mogło w pełni wykazać swoje zdolności 
twórcze. Pomyślałam, że znakomitą okazją do tego będzie nauka poprzez zabawę przy 
dźwiękach muzyki. Codzienne zajęcia chciałabym wzbogacić o zabawy i ćwiczenia 
prowadzone następującymi metodami:  

• aktywne słuchanie i tworzenie muzyki  
• gra na oryginalnych instrumentach muzycznych  

Stosowanie tych metod nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia. Dostarczy dzieciom nowych 
sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć.  
Powyższe przemyślenia skłoniły mnie więc do opracowania innowacji pt.: „Kiedy gramy 
kolorami brzmią muzyki dźwięki…”  Wprowadzenie tej innowacji umożliwi zdobycie nowych 
doświadczeń, umiejętności i nawyków. Wpłynie na rozwój inwencji twórczej i aktywności 
dzieci. Zdecydowanie poprawi ich postawę, koordynację ruchów, wprowadzi dyscyplinę 
wewnętrzną. Ponadto tego rodzaju  zajęcia  mają ogromne  znaczenie  wychowawcze. Uczą  
współdziałania w   grupie,  podporządkowania   się   regułom, wyrabiają  poczucie  
solidarności z grupą i współodpowiedzialności.  

Dlaczego  wybrałam  akurat  Bum Bum  Rurki? Bum Bum Rurki wykonane  
z bezpiecznego, kolorowego tworzywa. Są lekkie i dokładnie nastrojone. Ich kolorystyka 
odpowiada określonym dźwiękom. Instrumenty te dają nieograniczone możliwości zabawy 
oraz edukacji muzycznej poprzez zabawę. Łatwej i szybkiej uczą rytmu. Świetnie sprawdzają 
się także w nauczaniu melodii oraz harmonii. W trakcie zajęć dzieci korzystając z Bum  Bum 
Rurek uczą się grać proste melodie i twórczo muzykują. Granie polega na uderzaniu nimi o 
dowolną powierzchnię, np. ławkę, krzesło lub kolano czy wnętrze dłoni. Kolorowe rurki 
wydobywają wówczas określone, harmonijne dźwięki. Muzykowanie za pomocą kolorowych 
rurek jest doskonałym wstępem do nauki gry na innych instrumentach.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ADRESACI  INNOWACJI: 
Dzieci z oddziału 6- latków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.  

 
2. FORMA  ZAJ ĘĆ  INNOWACYJNYCH 

Innowacja prowadzona będzie w czasie zajęć obowiązkowych przy pełnej realizacji podstawy 
programowej. 

 
3. ROZMIAR  CZASOWY 

Od 1 października 2017r. do 1 czerwca 2018r. 
 

4. WYKONAWCA I OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 
Beata Harasiuk -  nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 

5. CELE: 
 

• ogólny: stworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zdolności 
 i zainteresowań muzycznych dzieci 6-letnich. 
 

• szczegółowe: 
• dobra integracja i współpraca uczniów  
• panowanie uczniów nad emocjami  
• wzrost poczucia własnej wartości i współodpowiedzialności 
• poznanie podstawowych cech muzyki  
• rozpoznawanie wybranych utworów muzycznych 
• tworzenie akompaniamentu z wykorzystaniem bum-bum rurek 

 
 

6. ZAKRES TREŚCI 
• aktywne słuchanie muzyki: integracja ruchu, śpiewu, mowy, gry na instrumentach, 

plastyki,  
• zabawy rytmiczne oraz twórcze z wykorzystaniem „Bum Bum Rurek”; 
• nauka gry na „Bum Bum Rurkach” prostych melodii wybranych utworów 

muzycznych; 
 

7. OCZEKIWANE EFEKTY:  
Po zakończeniu innowacji dzieci:  

• aktywnie słuchają muzyki 
• znają podstawowe cechy muzyki  
• tworzą akompaniament z wykorzystaniem Bum Bum Rurek 
• kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową  
• potrafią rozpoznać różne utwory muzyczne  
• potrafią panować nad swoimi emocjami podczas występów 
• umiejętnie i odpowiedzialnie współpracują w grupie 
• prezentują swoje umiejętności na forum szkoły 

 
     8.  METODY: 

• naśladowcza 
• zabawowa 
• ścisła 



 

 

• aktywizująca 
 

 
     9.  ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZ ĘT  
 

• zestaw bum - bum rurek  
• płyty z utworami muzycznymi 
• książki z utworami  zapisanymi kolorowymi nutami w standardzie CHROMA-NOTES 

czyli zgodnie z kolorystyką Bum Bum Rurek  
• komputerowa gra edukacyjna „Przybij rurkę”  
• komputer, projektor i ekran 

 
     10. SPRZYMIERZEŃCY  

• dyrekcja 
• nauczyciele 
• rodzice 

 
     11.  SPOSOBY OCENY  
Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii dzieci, rodziców, wychowawcy oraz 
innych nauczycieli, na temat stopnia osiągniętych efektów.  
 
    12. EWALUACJA  
Innowacja będzie podlegała ewaluacji bieżącej, jak i odroczonej. Narzędziem ewaluacji stanie 
się przede wszystkim obserwacja zachowań uczniów, ich relacja o odczuciach oraz ocena 
nabytych umiejętności dzieci przez nauczyciela prowadzącego innowację. Ponadto zostanie 
wykorzystana informacja zwrotna uzyskana od rodziców oraz innych nauczycieli 
obserwujących umiejętności dzieci podczas występów. Rodzice uczniów biorących udział w 
innowacji otrzymają sprawozdanie z jej realizacji na podsumowującym zebraniu dla 
rodziców.  
 


