
Program zajęć edukacyjnych 
 

 „SZKOŁA W OGRODZIE” / Anna Rawska 
________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

             59-323 Bukowna 11                                                                                                                              dolnośląskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Świat muzyki i kultury ludowej 
 

2. Czas trwania zajęć: 
 

Do 4 godz. 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Wiek: 5 + 
Dzieci, młodzież, dorośli 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. …………10……………    max. ………40………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 
Anna Rawska 

 

6. Zakres tematyczny: 
 
I. muzyka i taniec ludowy jako nieodłączny element kultury człowieka; 
-rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez słuchanie i odtwarzanie muzyki ruchem, 
-poszerzanie świadomość swojego ciała, rozwijanie zwinność i koordynacji ruchowej w tańcu  

  i zabawach muzycznych , 
-tańce integracyjne elementem rozwijającym umiejętność współżycia w grupie, tolerancji  
  i integracji. 
II. tworzenie prostych instrumentów muzycznych- grzechotek ( up cykling); 
- poznawanie  brzmienia przedmiotów codziennego użytku oraz zmiana ich przeznaczenia . 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
I. Część 
- wprowadzenie w tematykę kultury ludowej Dolnego Śląska ,  

- nauka dolnośląskich  tańców ludowych np.  „Gwiazda”, 

- zabawy  ruchowe połączone z elementami tańców ludowych (np. zabawa przy piosence  „ Wiewiórka” ), 

- nauka piosenek ludowych  wciąż aktualnych w środowisku wiejskim, 

- zabawy  muzyczno-ruchowe – „ teatr muzyczny” do muzyki np. Ludomira Różyckiego, opierającego swoją    

  twórczość na muzyce ludowej, 

- nauka elementów tańca-poloneza, 

- nauka tańców integracyjnych, 

- warsztaty  tworzenia grzechotek  z puszek, 

- zabawy  rytmiczne i  dźwiękowe , np. „ granie na byle czym” ( łyżki, garnki , puszki  itp.). 

 

II. Część 
Zabawy i zajęcia sportowe; nauka gry w Disc Golf, tor przeszkód itp.  

 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
- proste instrumenty perkusyjne,  
- keyboard – Yamaha, 
- przedmioty pomocne do zabaw muzycznych m.in. stare płyty CD, łyżki ,garnki itp. 

- puszki, folia reklamowa, do wypełnienia puszek: groch, kamyczki itp.  
- sprzęt do gier i zabaw sportowych 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Poziom i czas trwania zajęć dostosowywane są do wieku grupy.  
W trakcie pobytu oferowane jest również: 
- poczęstunek: swojskie ciasto , napoje, 
- organizacja ogniska lub grilla. 

 


