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II edycji Ogólnopolskiego Programu Umuzykalnienia

dla Przedszkoli Rosnę Śpiewająco
Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT



Ogólnopolski Program Umuzykalnienia

dla Przedszkoli "Rosnę Śpiewająco"

II edycja

polega na wdrożeniu przez nauczyciela i realizacji przez grupę

przedszkolną zadań z zakresu umuzykalnienia opartych na

aktywnościach takich jak:

- śpiew

- ruch

- zabawy ruchowe

- taniec

- gra na instrumentach perkusyjnych

- ćwiczenia rytmiczne

- ćwiczenia słuchowe

- aktywne słuchanie muzyki

- łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką.

Nauczyciel edukacji przedszkolnej poprzez udział w programie
każdego miesiąca otrzymuje zadania, materiały, multimedia, dzięki
którym może z łatwością realizować muzyczne aktywności.

 
Udział w programie jest płatny. 

Więcej informacji dalej w rozdziale ZASADY.



CELE i korzyści z udziału
w Ogólnopolskim Programie Umuzykalnienia dla

Przedszkoli "Rosnę Śpiewająco" II edycja

Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT

- umuzykalnienie dzieci niesie ze sobą ogrom korzyści dla ich

rozwoju takich jak: pewność siebie, otwartość, integracja z

rówieśnikami, lepsza pamięć, koncentracja, swoboda komunikacji,

wiele typów synchronizacji (jak np. słuchowo-ruchowa),

wzmacnianie uważności, pomoc w nauce języków, radzenie sobie z

emocjami, kształtowanie wrażliwości na piękno. 

- Okres w którym dzieci są szczególnie otwarte na wszelakie

korzyści płynące z kontaktu z muzyką upływa około 6 roku życia.

Na podstawie obserwacji i badań wiemy że lepszy jest codzienny,

spontaniczny i polegający na zabawie kontakt z muzyką niż

sporadyczny i w gruncie rzeczy bierny - jak np. okazjonalny udział

małego dziecka w koncercie symfonicznym.

- Przedszkole jest idealnym środowiskiem dla powszechnego

umuzykalniania dzieci, a nauczyciel edukacji przedszkolnej który

lubi muzykę - może stać się idealnym współkompanem muzycznych

zabaw.



- Poprzez wykorzystanie materiałów muzycznych nauczyciel może

realizować wiele treści wynikających z programu oraz

dodatkowych. Muzyka może być pomocą zarówno pedagogiczną

jak i psychologiczną. Warto poznać liczne narzędzia, które oferuje!

- Program "Rosnę Śpiewająco" gromadzi w sobie liczne aktywności

artystyczne, muzyczne i ruchowe, a poprzez swoją formę e-booków

z muzyką, piosenkami, zabawami ruchowymi oraz opisami zabaw,

inspiracjami plastycznymi etc jest skarbnicą pomysłów.

- Nauczyciel realizujący Program "Rosnę Śpiewająco" może zgłosić

realizację innowacji pedagogicznej opartej na programie w swoim

przedszkolu Radzie Pedagogicznej. Ma to znaczenie na ścieżce

awansu zawodowego, oraz oczywiście rozwoju osobistego.

- Nauczycielki które brały udział w edycji pierwszej podkreślały że

program dał im więcej niż się spodziewały. 

Edukacja przedszkolna z elementami muzykowania to pewien styl

pracy, który bardzo szybko przynosi wymierne korzyści i pobudza

do działania nie tylko dzieci, ale i innych nauczycieli, rodziców.

Po roku pracy z Rosnę Śpiewająco w wielu przedszkolach pojawił

się lepszy sprzęt muzyczny, kąciki perkusyjne, a także rekwizyty i

stroje. Dzieci w krótkim czasie przywykły do aktywności i prosiły o

nie, co było zaskakujące dla wielu nauczycielek.



KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W

PROGRAMIE?

nauczycieli wychowania przedszkolnego

nauczycieli rytmiki w przedszkolach/ domach kultury

logopedów oraz psychologów, terapeutów

nauczycieli zajęć umuzykalnienia

osoby prowadzące klub malucha

osoby prowadzące indywidualne zajęcia

rodziców w edukacji domowej

Do tegorocznej edycji programu ROSNĘ ŚPIEWAJĄCO

zapraszamy:

oraz

Warunkiem przystąpienia do programu jest praca stały kontakt z

grupą (w przypadku nauczycieli "skoczków" program również się

sprawdzi jednak trzeba zaplanować wcześniej pracę tak by nagrać

filmy rozliczeniowe).

Program dopuszcza pracę w zespole dwóch osób o ile pracują w

jednej grupie - wówczas do rozliczenia się z projektu każda z osób

wypełnia własne sprawozdania miesięczne, a filmy mogą być

wspólne.



METODY REALIZACJI MATERIAŁU

w Ogólnopolskim Programie Umuzykalnienia dla Przedszkoli

"Rosnę Śpiewająco" II edycja

Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT

- nauczyciel realizujący program "Rosnę śpiewająco" korzysta z

comiesięcznych modułów - ebooków, w których zawarte są:

NOWE, AUTORSKIE PIOSENKI

PODKŁADY DO PIOSENEK

INSTRUMENTACJE PEKRUSYJNE

ZABAWY RUCHOWE

ĆWICZENIA Z BODY PERCUSSION

AKTYWNE SŁUCHANIE

PRACA PLASTYCZNA POŁĄCZONA ZE SŁUCHANIEM MUZYKI

ZABAWY Z ELEMENTAMI DRAMY

ĆWICZENIA Z ELEMENTAMI RYTMIKI

ZADANIA SŁUCHOWE

 

 - nauczyciel wybiera aktywności, w których czuje się najlepiej oraz

samodzielnie ocenia, w których dana grupa przedszkolna sprawdzi

się najlepiej.

- najważniejszą intencją w realizacji programu jest codzienny

kontakt z muzyką, oraz atmofera zabawy i swobody.



II EDYCJA "ROSNĘ ŚPIEWAJĄCO"

- MODUŁY -

W II edycji programu podobnie jak w pierwszej przypadać będzie

jeden moduł/ebook na każdy miesiąc roku szkolnego.

W edycji II każdy miesiąc ma temat przewodni:

WRZESIEŃ - POLSKA (Polskie tańce ludowe)

PAŹDZIERNIK - NASI SĄSIEDZI

LISTOPAD - CHINY

GRUDZIEŃ - Z WIZYTĄ u ŚW. MIKOŁAJA - SKANDYNAWIA

STYCZEŃ - AMERYKA POŁUDNIOWA

LUTY - FRANCJA

MARZEC - AMERYKA PÓŁNOCNA

KWIECIEŃ - WŁOCHY

MAJ - AFRYKA

CZERWIEC - KOLORY ŚWIATA - PODSUMOWANIE PROJEKTU

Moduły ukazywać się będą na kilka dni przed

rozpoczęciem następnego miesiąca.



Temat każdego miesiąca to swego rodzaju podróż kulturowa.

Dzieci głównie poprzez muzykę, piosenki, tańce poznają dany

region świata.

Scenariusze i pomysły zawierać będą oprócz muzyki: elementy

języka danego kraju, informacje takie jak: flaga danego Państwa,

zwyczaje, kuchnia, główne atrakcje turystyczne, tańce i muzyka

ludowa.

Nauczyciel może rozszerzać "poznawanie" danego regionu o

własne pomysły.

Na koniec każdego miesiąca w ebookach przygotowany będzie

quiz z pytaniami dla dzieci o dany kraj/ region. To dobra okazja do

podsumowania wiedzy oraz aktywności muzycznych danego

miesiąca.

Zadania w ebooku będą wskazywały stopień trudności wykonania,

jednak to nauczyciel znając i obserwując grupę będzie dowolnie

wybierał i dostosowywał aktywności.



MODUŁ OD ŚRODKA

W każdym miesiącu podstawą realizacji programu będą 

2 piosenki:

łatwiejsza i trudniejsza

każda z grup poznaje obie piosenki, 

zadania przydzielone są według stopnia trudności.

Do piosenek dołączamy filmiki - karaoke z tekstem i ilustracjami.

 

Stałym elementem będą również 

2 zabawy ruchowe:
taniec, improwizacja swobodna, zabawa z reakcją na sygnał,

zabawy będą kontrastować ze sobą pod względem aktywności oraz

wybranej muzyki

 

oraz

2 propozycje do aktywnego słuchania muzyki

 

 

PODSTAWĄ KAŻDEGO MODUŁU SĄ 

6 AKTYWNOŚCI MUZYCZNYCH
dla każdej grupy wiekowej.



Nasze ebooki są pięknie wydane, zawierają

zazwyczaj 45-65 stron. Pełne są materiałów

do wydruku, opisów zabaw, tekstów

piosenek, pomysłów na ciekawe zajęcia,

nie tylko muzyczne.

Nasze ebooki wyróżniają się tym że są

MULTIMEDIALNE. 

Wystarczy mieć PDF na telefonie/ komputerze

by mieć dostęp do wszystkich utworów jakie

znajdują się w danym module.

Wystarczy kliknąć symbol MUZYKA by

włączyć piosenkę!



wypełnić 10 krótkich ankiet - sprawozdań po każdym miesiącu

z wykonanej pracy (zawarte w treści każdego z modułów)

w każdym semestrze wysłać 2 filmy z realizacji programu na

adres: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com lub w formie

linku do filmiku (np prywatnego) na youtube lub innego miejsca

gdzie bezpiecznie publikowane są filmy jak np. strona www

przedszkola/ szkoły.

II edycja programu jest edycją w której prenumeraty oraz ebooki

skierowane są do indywidualnych użytkowników. Z jednej

prenumeraty (opcjonalnie zestawu ebooków) po ukończeniu edycji

zostaną wydane maksymalnie 2 zaświadczenia o ukończeniu

programu (dla dwóch nauczycieli pracujących  w jednej grupie).

Aby ukończyć II edycję programu i uzyskać zaświadczenie należy:

Zapewniamy że filmy przesłane do nas nie będą publikowane bez

wyraźnego (pisemnego) potwierdzenia o takiej możliwości.

NOWE ZASADY



NOWE ZASADY CZ. 2 PŁATNOŚCI

FORMA PRENUMERATY:

Uruchamiamy 2 rodzaje możliwości płatności za udział w II edycji

Programu Rosnę Śpiewająco:

- dla osób będących w grupie "stałej" dostęp do ebooków będzie

udzielany mailowo każdego miesiąca.

- dodatkowo utworzona zostanie oddzielna facebookowa grupa

VIP, w której będziemy w stałym kontakcie. 

- w grupie otrzymacie premierowy dostęp do materiałów ze strony

Muzycznej Rodziny oraz dodatkowe inspiracji do pracy

- grupa otrzyma miejsce dyskowe gdzie będzie można wygodnie i

bezpiecznie dzielić się materiałami wideo z realizacji programu.

- każdy z modułów programu Rosnę Śpiewająco będzie omówiony

na filmie instruktażowym udostępnionym w grupie, przez cały czas

trwania II edycji.

CAŁOROCZNY KOSZT UDZIAŁU W PROGRAMIE (PRENUMERATA)

159 zł



POJEDYNCZE EBOOKI

- każdy z modułów będzie dostępny również pojedynczo. 

To rozwiązanie polecamy osobom, które poszukują ciekawych

pomocy, chcących sprawdzić nasz program, lub udoskonalić swój

program w miesiącach, w których poszukują muzycznych nowości.

Z programu korzystają niekiedy rodzice w nauczaniu domowym.

KOSZT JEDNEGO MODUŁU (NA MIESIĄC)

20 zł

 
W ubiegłym roku fundatorami udziału nauczyciela w Programie

były w dużym stopniu Rada Rodziców, Placówki Publiczne i

Niepubliczne.

 

 

Zachęcamy do zwracania się z prośbą o dofinansowanie do Dyrekcji

swojej Placówki, gdyż w większości przypadków szkolenia/

kursy/udziały w projektach z powodzeniem są finansowane.

 

Na prośbę nauczycieli udostępniamy druk na kolejnej stronie.



imię nazwisko, stanowisko

miejscowość, data

Dyrekcja / RR

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pokrycie kosztu mojego uczestnictwa w Ogólnopolskim

Programie Umuzykalnienia Przedszkoli "Rosnę Śpiewająco". Poprzez udział w programie

zamierzam realizować wspólnie z grupą zadania z zakresu umuzykalnienia i tym samym

podnosić kompetencje własne oraz przyczyniać się do rozwoju dzieci. 

Roczny koszt udziału w programie to 159 zł (cyfrowy dostęp do materiałów: piosenek,

podkładów, muzyki do ruchu, tańca, opisów zabaw, prac do wydruku etc). Program

realizowany jest od września 2021 r do czerwca 2022 r i jego organizatorem jest

Wydawnictwo Muzyczna Rodzina z siedzibą w Warszawie.

Podpis



ZGŁOSZENIE!

Już dziś zgłoś chęć udziału w rocznym projekcie

siebie i swoich przedszkolaków! Gwarantujemy

umuzykalnienie totalne i rozśpiewanie zarówno Ciebie

jak i całej grupy :)

kliknij
tu!

https://forms.gle/Tqm3tmbP6Y48L8Mx6
https://forms.gle/Tqm3tmbP6Y48L8Mx6

