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WSTĘP 

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia” 

– Albert Einstein 

 

„Naprawdę rozumie i czuje sens muzyki ten, kto czynnie w niej 

uczestniczy”- Carl Orff 

 

 
 

Innowacja pedagogiczna „Wielka sztuka w małej sali – zajęcia 

artystyczne w przedszkolu z wykorzystaniem metody Batii Strauss, Marii  

i Alfreda Kniessów, metody porannego kręgu, środków audiowizualnych oraz 

technik parateatralnych” jest moją odpowiedzią na potrzeby dzieci w wieku 

przedszkolnym, a także wyjściem naprzeciw wymaganiom edukacyjnym, 

zawartym w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje potrzebę aktywności, w tym 

potrzebę aktywności twórczej. Twórczość dzieci jest cechą naturalną, którą 

należy pielęgnować i rozwijać, ponieważ to dzięki niej dziecko poznaje  

i rozumie otaczający świat. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie  

i stymulowanie naturalnej ciekawości i twórczej aktywności dziecka. Dzięki 

odpowiednio dobranym metodom i formom można tę aktywność rozwijać. 

Twórczość plastyczna odpowiednio rozwijana w przedszkolach może odegrać w 

rozwoju dzieci doniosłą rolę. Kierowanie rozwojem tej twórczości powoduje nie 

tylko wzrost wrażliwości estetycznej i zdolności artystycznych dziecka, ale 

także rozwój umysłu, charakteru, woli pełniejszy rozwój całej jego osobowości1. 

Zajęcia umuzykalniające natomiast rozwijają wyobraźnie, wzbogacają 

słownictwo i poprawiają wymowę (…). Wszystkie formy takich zajęć kształcą 

wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzają jego zamiłowanie do śpiewu, muzyki 

                                                           
1 M. Parnowska-Kwiatkowska „Zajęcia artystyczno-techniczne w przedszkolu”, Warszawa, Państwowe Zakłady 

Wydawnictw Szkolnych.   
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i ruchu przy muzyce2. Założeniem innowacji jest rozpoznawanie 

indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności dzieci. 

Wprowadzenie nowych metod, które rozbudzą u przedszkolaków 

zainteresowanie muzyką i plastyką. Zachęcą do udziału w różnorodnych 

konkursach. Dzięki wprowadzeniu innowacji dzieci poznają wiele informacji, 

będą tworzyć prace plastyczne nowatorskimi technikami, poznają wiele 

piosenek z dziecięcego repertuaru, będą brały udział w wielu ciekawych 

zajęciach rytmicznych i muzycznych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy 

dydaktycznych oraz nowatorskich metod pracy. Dzięki technologii 

informacyjnej nie wychodząc z sali przedszkolaki przeniosą się w cudowny 

świat sztuki, z którą nie mają kontaktu na co dzień. Będą poznawały otaczający 

świat, wszystkimi zmysłami dzięki polisensorycznej metodzie porannego kręgu.  

Tytuł innowacji pedagogicznej:  

„Wielka sztuka w małej sali – zajęcia artystyczne w przedszkolu  

z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss, Marii i Alfreda Kniessów, 

środków audiowizualnych oraz technik parateatralnych ” 

Typ innowacji: innowacja metodyczna  

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy 

Zasięg: Innowacją pedagogiczną objęte zostaną dzieci z grupy II – 4- latki 

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2018/2019, z możliwością kontynuacji  

w kolejnym roku szkolnym  

Koszty i źródła realizacji:  Innowacja nie wymaga zwiększonych nakładów 

finansowych. Materiały do prowadzenia zajęć będą pochodzić z zasobów 

własnych przedszkola. 

 

                                                           
2 M. Cukierówna, M. Wieman, „Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu”, Państwowe Zakłady Wydawnictw 

Szkolnych 
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CELE INNOWACJI 

 

Główne 

- Pobudzanie aktywności twórczej dziecka przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technik plastycznych, aktywnych metod pracy z dziećmi, metod stymulacji 

polisensorycznej. 

- Rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień artystycznych i rozwijanie ich   

- Wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci 

- Wprowadzenie dzieci w świat sztuki dzięki nowatorskim metodom pracy, 

środkom audiowizualnym, technikom parateatralnym.   

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

 

Szczegółowe  

- Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt ze 

sztuką  

- Udział w konkursach plastycznych o różnorodnej tematyce 

- Zachęcanie do wykonywania prac plastycznych różnorodnymi nowoczesnymi 

technikami  

- Wdrażanie do dbania o estetykę wykonywanych prac 

- Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych  

- Zapoznanie z instrumentami muzycznymi ( bębenek, grzechotka, kołatka, 

tamburyno), wydawanymi przez instrumenty dźwiękami oraz prawidłowych 

sposobem korzystania z nich  

- Nauka piosenek z dziecięcego repertuaru 

- Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie  

- Zapoznanie z dziełami sztuki dzięki technikom audiowizualnym 

- Wirtualny udział w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych 
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- Udział w zajęciach rytmicznych z wykorzystaniem różnorodnych 

instrumentów, pomocy dydaktycznych, rekwizytów – elementami metody Batii 

Strauss, A i M Kniessów 

- Rozbudzanie poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy  

- Kształtowanie uwagi i koncentracji 

- Wdrażanie do kończenia rozpoczętych prac   

- Wdrażanie dzieci do prawidłowego zachowania się podczas występu, 

spektaklu muzycznego, teatralnego  

- Zaprezentowanie dzieciom przedstawień teatralnych przy wykorzystaniu 

własnych pomysłów, środków audiowizualnych ( teatrzyk pacynek, teatrzyk 

cieni)  

- Przekazywanie wiedzy poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów  

- Stymulacja percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej. 

Stymulacja zmysłu równowagi 

 

Przewidywane efekty  

 

Dziecko: 

- Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, plastycznych, ruchowych 

- Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami 

- Kończy rozpoczętą pracę plastyczną  

- Chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych 

- Kształtuje sprawność manualną 

- Dba o estetykę wykonywanych prac 

- Wie, czym zajmuje się malarz i jakie narzędzia wykorzystuje do swojej pracy 

- Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

- Potrafi współdziałać w grupie  
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- Aktywnie słucha muzyki poważnej 

- Potrafi z uwagą wysłuchać utworów muzycznych  

- Tworzy muzykę korzystając z instrumentów, przedmiotów codziennego 

użytku, improwizuje ją ruchem 

- Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki utworów muzycznych 

- Zna instrumenty muzyczne takie jak bębenek, grzechotka, tamburyno, kołatka, 

potrafi rozpoznać ich dźwięk oraz trzymać je w taki sposób aby wydawały 

dźwięk 

-Wyraża muzykę ruchem, korzystając z rekwizytów, instrumentów muzycznych, 

także tych wykonanych samodzielnie  

- Występuje przed publicznością  

- Wie, jak należy zachowywać się podczas występu, oglądając spektakle 

teatralne, muzyczne 

- Czeka na swoją kolej podczas wykonywania czynności 

- W skupieniu ogląda teatrzyki 

- Reaguje na sygnały  

- Rozróżnia barwy 

- Szanuje akcesoria plastyczne, instrumenty muzyczne  

- Poznaje świat wykorzystując zmysł dotyku, węchu, smaku, wzroku 

- Uczestniczy w życiu kulturalnym dzięki „wirtualnym spacerom”  

 

Nauczyciel: 

- Wykorzystuje nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi  

- Pogłębia wiedzę i umiejętności studiując odpowiednio dobraną literaturę 

pedagogiczną  

- Wymienia poglądy, uwagi, informacje z innymi pedagogami 
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- Nabywa doświadczenie w zakresie monitorowania i ewaluacji efektów 

innowacji  

- Zamieszcza efekty działań z dziećmi w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej przedszkola (raz na dwa tygodnie), tworzy wystawy prac 

dzieci 

- Nawiązuje współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Łęknicy, Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy 

- Współpracuje z rodzicami, umieszcza informacje dotyczące działań 

innowacyjnych w „Kąciku dla rodziców”   

 

Metody pracy: elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, 

metody Marii i Alfreda Kniessów, metody porannego kręgu. Metody czynne: 

metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku, metoda 

ćwiczeń, metody oglądowe: metoda obserwacji i pokazu, metoda 

uprzystępniania sztuki, metody słowne: rozmowy, opowiadania, metody 

parateatralne, metody audiowizualne.  

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa 

 

Środki dydaktyczne: płyty CD z nagraniami muzyki poważnej, muzyki  

z dziecięcego repertuaru, instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne 

wykonane przez dzieci, przybory plastyczne min. farby, pędzle, węgiel 

rysunkowy, pastele olejne, kredki, arkusze papieru w różnym formacie, materiał 

przyrodniczy, piasek, klej, piórka, skrawki papieru itd., przybory do zajęć 

metodą Batii Strauss, Kniessów min. chusty, wstążki, chusta animacyjna, 

woreczki, bum-bum rurki itd., rzutnik, ekran, komputer, tablica multimedialna  

filmy edukacyjne dostępne w Internecie, magnetofon, prezentacje 
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multimedialne, teatrzyki dostępne online, pacynki, teatrzyk, przybory potrzebne 

do pracy metodą porannego kręgu min. kolorowe chusty, kadzidełka, świeczki 

zapachowe, olejki o różnych zapachach, instrumenty muzyczne, latarka, 

wirtualne koncerty dostępne na stronach internetowych, głośniki 

bezprzewodowe, pendrive.   

 

Sposoby realizacji innowacji pedagogicznej: 

 

Działania innowacyjne skierowane są do grupy dzieci 4-letnich. Udział  

w działaniach jest dobrowolny. Zajęcia podejmowane będą podczas pobytu 

dzieci w przedszkolu. Inspiracją do wprowadzenia innowacji jest chęć 

wprowadzenia dzieci w świat sztuki. Zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu 

przez cały rok szkolny.  

 Zajęcia skierowane do dzieci będą miały charakter zajęć plastycznych, 

podczas których dzieci będą wykonywały prace plastyczne różnego 

rodzaju technikami: 

- rysowanie węglem 

- rysowanie piaskiem i klejem 

- rysowanie świecą  

- rysowanie „mokre na mokrym” 

- malowanie pastą do zębów i farbą  

- frottage 

- malowanie wałkiem  

- collage 

- malowanie na mleku 

- obrazy z wiórków itd. 

- wykonywanie mas plastycznych 
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 Przedszkolaki zapoznają się z twórczością malarzy przy wykorzystaniu 

tablicy interaktywnej, książek skierowanych do dzieci „Malarze 

dzieciom” 

 Przedszkolaki spróbują odtworzyć wybrane prace wielkich malarzy 

prostymi technikami plastycznymi  

 Dzięki „wirtualnym spacerom” ( z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 

prezentacji multimedialnych autorki innowacji) zajrzą do pracowni 

malarza 

 Będą malowały w plenerze (malowanie na streczu, malowanie na 

wielkich brystolach itd.)  

 Z pomocą nauczyciela i rodziców wykonają książeczki „Wędrujące 

bajeczki”  ilustrowane własnymi pracami, którymi wymienią się z innymi 

grupami 

 Dzieła i wytwory dzieci prezentowane będą przed szerszą publicznością 

w formie wystaw – nawiązana zostanie współpraca z Miejską Biblioteką 

Publiczną w Łęknicy 

 Przedszkolaki będą brały udział w różnorodnych konkursach 

plastycznych 

 Działania będą miały także charakter zajęć muzycznych, podczas których 

wykorzystane zostaną metody: 

 Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Metoda ta została 

stworzona przez nauczycielkę z Izraela, która propagowała muzykę 

klasyczną oraz ludową różnych krajów. Przez aktywne słuchanie muzyki  

metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki 

klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają, to znaczy do  słuchanego utworu 

wykonują proste ruchy, gesty, pląsy  proponowane przez nauczyciela. 

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss polega na łączeniu 

różnych form aktywności muzycznej: słuchanie, granie, tańczenie  
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i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form 

plastycznych. Takie działanie pozwala dzieciom w sposób niewerbalny 

odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: formę, tempo i rytm oraz 

dynamikę i barwę. W trakcie  aktywnego słuchania muzyki dzieci 

mimowolnie poznają strukturę utworu muzycznego,  poprzez 

różnicowanie jego części, powtarzanie elementów. Dzięki tej metodzie 

dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają i przeżywają 

radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić 

różne role. Raz występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się  

w rolę dyrygenta. Według Batii Strauss słuchanie muzyki powinno 

zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać 

dostępne środki wyrazu i ekspresji.  

 Metoda Marii i Alfreda Kniessów. Główny tok zajęć polega na 

naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, 

ale jest również współćwiczącym, jest często osobą wiodącą, ale  

w miarę zainteresowania ruchowego grupy, pozostawia jej wiele 

swobody. Metoda Kniessów ma tę zaletę, iż stosuje się w niej nietypowe 

przybory, stosowane również jako instrumenty perkusyjne (bijak 

obustronny, łuski orzecha kokosowego, dzwoneczki, itp.). W tej 

metodzie ogranicza się do minimum mówienie w czasie zajęć. Rola 

nauczyciela polega na demonstracji ruchu i wzbogacanie go muzyką, 

instrumentem perkusyjnym oraz przyborami. 

 Metoda porannego kręgu. Poranny krąg jest metodą, którą określamy 

jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: 

dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania 

mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby 

podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem 

zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, 

smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje 
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każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, 

smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko – 

czym planujemy stymulować naszych wychowanków. Polisensoryczne 

pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych 

informacji o tym – co nas otacza, a najlepszymi pomocami 

dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. 

 Wykonają własne instrumenty muzyczne, które wykorzystają podczas 

zajęć muzycznych  

 Poznają podstawowe instrumenty muzyczne,  nauczą się rozpoznawać ich 

dźwięk i prawidłowo go wydobywać  

 Będą muzykować z wykorzystaniem instrumentów  

 Wybiorą się na „wirtualne koncerty muzyczne” 

  W przedszkolu zorganizowany zostanie „Festiwal Piosenki Dziecięcej”, 

podczas którego przedszkolaki zaprezentują swoje umiejętności wokalne.  

 Wraz z rodzicami planuję zorganizować dwa koncerty, podczas których 

swoje umiejętności wokalne zaprezentują zarówno dzieci jak i rodzice. 

 Podczas odpoczynku popołudniowego raz na dwa miesiące planuję 

zorganizować dla przedszkolaków  ( Także przy współudziale chętnych 

rodziców) „Teatr w kąciku lalek” – zaprezentuję dzieciom następujące 

formy teatralne: 

- teatrzyk pacynkowy – min. „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” 

(pacynki zostaną uszyte własnoręcznie) 

- teatrzyk cieni – według własnego pomysłu 

- teatrzyki dostępne on-line 

 Przedszkolaki będą słuchać muzyki poważnej w plenerze  

z wykorzystaniem głośników bezprzewodowych 

 W sali przedszkolnej powstanie kącik sensoryczny 
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Ewaluacja  

 

Efektywność wprowadzonych działań innowacyjnych sprawdzana będzie  

w trakcie i po zakończeniu roku szkolnego. W celu uzyskania informacji 

nauczyciel przeprowadzi ankietę z rodzicami, rozmowy indywidualne, rozmowę  

z Dyrektorem placówki. Przeprowadzi obserwację wśród dzieci biorących 

udział w innowacji. Ocenę aktywności dzieci na zajęciach, stopień opanowania 

umiejętności na podstawie kwestionariusza umiejętności dzieci. Dokona analizy 

wytworów dzieci. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować dalszą 

pracę. Wytwory dzieci prezentowane będą na stronie internetowej przedszkola, 

w formie prezentacji multimedialnych dla rodziców przedstawianych podczas 

zebrań grupowych. Prace plastyczne dzieci prezentowane będą w formie 

wystaw. Przedszkolaki będą brały udział w konkursach oraz imprezach  

i uroczystościach, gdzie zaprezentują swoje umiejętności. Wyniki prowadzonej 

działalności spisane zostaną w formie sprawozdania i przedstawione 

dyrektorowi.  
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Załącznik 1  

KWESTIONARIUSZ OBSERWACJI CECH ROZWOJOWYCH DZIECI 

Obserwowana cecha Wysoki 

poziom 

rozwoju cechy 

Średni poziom 

rozwoju cechy 

Niski poziom 

rozwoju cechy 

Brak danej 

cechy 

Aktywnie uczestniczy w 

zajęciach 
    

Kończy rozpoczętą pracę 

plastyczną  
    

Wie, czym zajmuje się 

malarz i z jakich narzędzi 

korzysta 

    

Zna instrumenty muzyczne 

(bębenek, grzechotka, 

kołatka, tamburyno) 

    

Z uwagą słucha utworów 

muzycznych 
    

Śpiewa piosenki  

z dziecięcego repertuaru 
    

Potrafi w odpowiedni 

sposób trzymać instrument, 

tak aby wydobywał się  

z niego dźwięk  

    

Rozpoznaje dźwięki wydawane 

przez instrumenty 
    

Dostrzega zmiany charakteru 

muzyki  

( dynamika, tempo itd.) 

    

Wyraża, ilustruje muzykę 

ruchem 
    

Chętnie uczestniczy w 

zbiorowym muzykowaniu 
    

Wyraża muzykę w formie 

instrumentalnej 
    

Korzysta z rekwizytów     
Występuje przed publicznością     
Wie, jak należy zachować się 

podczas występu  
    

 Czeka na swoją kolej podczas 

wykonywanych czynności 
    

W skupieniu ogląda teatrzyki     

Reaguje na sygnały     

Wie, jak należy zachować się 

podczas koncertu, teatrzyku 

    

Rozróżnia barwy podstawowe     

Szanuje narzędzia i 

instrumenty muzyczne  
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 Załącznik nr 2 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

 

Szanowni Państwo proszę o wypełnienie ankiety, która posłuży do 

podsumowania innowacji pedagogicznej „Wielka sztuka w małej sali – zajęcia 

artystyczne w przedszkolu z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss, 

Marii i Alfreda Kniessów, środków audiowizualnych oraz technik 

parateatralnych ” realizowanej w naszym przedszkolu. Proszę o zaznaczenie  

w kółko poprawnej odpowiedzi.   

1.Czy znają Państwo cele, założenia innowacji pedagogicznej? 

a)  TAK 

b) RACZEJ TAK 

c) NIE  

d) RACZEJ NIE  

2. Czy realizowana innowacja przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania 

dzieci sztuką? 

e) TAK 

f) RACZEJ TAK 

g) NIE  

h) RACZEJ NIE  

3. Czy według Państwa dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych 

działaniach? 

a) TAK 

b) RACZEJ TAK 

c) NIE  

d) RACZEJ NIE  

4. Czy Państwa zdaniem przeprowadzone działania były interesujące i ciekawe 

dla dzieci? 

a) TAK 

b) RACZEJ TAK 

c) NIE  

d) RACZEJ NIE  
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5. Czy podobne działania powinny być kontynuowane w przyszłości? 

a) TAK 

b) RACZEJ TAK 

c) NIE  

d) RACZEJ NIE  
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Załącznik nr 3  

KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM 

 

Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Wielka sztuka w małej sali – 

zajęcia artystyczne w przedszkolu z wykorzystaniem elementów metody Batii 

Strauss, Marii i Alfreda Kniessów, środków audiowizualnych oraz technik 

parateatralnych ” realizowanej w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu 

Miejskim w Łęknicy 

 

1.Czy wdrożona innowacja pedagogiczna przyniosła oczekiwane rezultaty  

w zakresie podniesienia jakości pracy przedszkola? 

a) TAK 

b) NIE  

 

2. Czy Pani zdaniem treści innowacji były interesujące i ciekawe dla dzieci? 

a) TAK 

b) NIE  

 

3. Czy wdrożone działania wpłynęły na umiejętności dzieci? 

a) TAK 

b) NIE  

 

4. Czy Pani zdaniem dzieci chętnie uczestniczyły w prowadzonej innowacji? 

a) TAK 

b) NIE  
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5. Czy według Pani innowacja pedagogiczna wpłynęła na podniesienie 

umiejętności nauczyciela w zakresie wprowadzania nowatorskich rozwiązań, 

ewaluowania prowadzonych działań, planowania? 

a) TAK 

b) NIE  

 

6. Czy oczekuje Pani kontynuacji prowadzonych działań w przyszłości? 

a) TAK 

b) NIE  

 

 

 

 

 

 

 

 


