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SYLABUS PRZEDMIOTU 

Praktyka w zakresie nauczania muzyki 

Kierunek (właściwe podkreślić): 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

Jazz i muzyka estradowa 

Studia (właściwe podkreślić): 

licencjackie, magisterskie 

Imię i nazwisko prowadzącego mgr Emilia Sulkowska 

Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Praktyki odbywają się z udziałem klas szkoły podstawowej nr 4 w Gdańsku.    Program zajęć 
obejmuje przedmiot muzyka w wymiarze dwóch godzin: jedna, jako obserwacje i 
prowadzenie lekcji muzyki w SP nr 4 oraz jedna, jako przygotowanie koncertu lub wydarzenia 
muzyczno-edukacyjnego). 

W ramach praktyk studenci prowadzą obserwacje zajęć, samodzielnie prowadzą lekcje w 
wyznaczonych terminach oraz wspólnie przygotowują koncert lub wydarzenie muzyczno-
edukacyjne. 

Celem zajęć jest: 

- nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych w klasach szkoły podstawowej, tj. 
poznawanie i wdrażanie metod mobilizujących oraz stymulujących dzieci do angażowania się 
czynnie w zajęcia, jak również nabycie umiejętności rozwijania zainteresowań i uzdolnień 
wokalnych i scenicznych;  

- praca nad interpretacją piosenki, emisją głosu i dykcją oraz rozwijanie predyspozycji 
scenicznych u uczniów; ponadto umiejętność rozwijania koncentracji i ćwiczenie pamięci 
wśród uczestników zajęć; 

- opracowywanie koncertu lub wydarzenia muzyczno-edukacyjnego pod względem 
dostosowania możliwości ekspresyjnych dzieci, warunków technicznych (m.in. scenografia), 
a przede wszystkim muzycznym; 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Metodyka i teoria edukacji muzycznej 



Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

emisja głosu, improwizacja fortepianowa, nauka akompaniamentu; 

Bibliografia podstawowa: 

- Przychodzińska M.: Drogi do muzyki, WSiP, Warszawa 1999. 

- Kamińska B. (1997) Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój, 
uwarunkowania, Warszawa, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 

 - Dadak-Kozicka K.: Śpiewajże mi jako umiesz, WSiP, Warszawa 1992. 

- Jadwiga Gałęska-Tritt: Śpiewam solo i w zespole, Warszawa, Akademia Muzyczna im. 
Ignacego J. Paderewskiego, Poznań 2009. 

- Jadwiga Gałęska-Tritt: Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi, MILA, Poznań 2007 

Bibliografia uzupełniająca: 

 - Uchyła-Zroski J.: Wybrane zagadnienia z dydaktyki wychowania muzycznego, Wyd. UŚ, 
Katowice 1999. 

 - Kisiel M.: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Wyd. GWSP, 
Mysłowice 2003. 

- Lewandowska K. (1978) Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, 
Warszawa, WSiP. 

- Podręczniki szkolne dla ucznia i przewodniki metodyczne dla nauczycieli. 

Efekty kształcenia – wiedza: 

poznaje sposób funkcjonowania szkoły podstawowej, jej strukturę organizacyjną oraz sposób 
prowadzenia dokumentacji 

opisuje przebieg obserwowanych zajęć 

zna podstawowe wydawnictwa szkolne 

posiada wiedzę na temat prawidłowego konstruowania scenariuszy 

charakteryzuje zakres wiadomości w oparciu o podstawę programową oraz programy 
nauczania 

 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

W sposób praktyczny wykorzystuje wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji 
pedagogicznych na poziomie podstawowym edukacji muzycznej do tworzenia scenariuszy 
lekcyjnych oraz prowadzenia zajęć. 

Wykorzystuje umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 



Tworzy oraz prowadzi (również jako dyrygent) multidyscyplinarne projekty (inscenizacje 
muzyczne, koncerty, wydarzenia muzyczno-dydaktyczne) z udziałem dzieci, wybranych 
nauczycieli pracujących w szkole oraz innych muzyków. 

Weryfikuje i poddaje krytyce efekty własnej pracy oraz innych praktykantów. 

Umiejętnie dobiera piosenki szkolne oraz ćwiczenia muzyczne zależnie od wieku, 
predyspozycji oraz umiejętności ucznia. 

Potrafi w sposób właściwy wypowiadać się przed klasą oraz zabierać głos w oficjalnych 
wydarzeniach z życia szkoły. 

Wybiera odpowiednie metody do prowadzenia zajęć w sposób zdyscyplinowany oraz 
możliwie jak najbardziej zrozumiały. 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

Jest przygotowany oraz posiada wszelkie kompetencje do samodzielnej pracy jako 
nauczyciel. 

W twórczy i świadomy sposób organizuje pracę własną oraz kieruje pracą zespołu mając na 
uwadze ciągłą potrzebę kształtowania i doskonalenia warsztatu pedagoga-nauczyciela. 

Skutecznie komunikuje się w obrębie własnego środowiska kulturalno-oświatowego oraz 
społeczności akademickiej i szkolnej. 

Zachowuje otwartość na współpracę oraz realizację zespołowych zadań projektowych w 
różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych oraz kulturalno-oświatowych. 

Dba o poszanowanie praw i obowiązków ucznia. 

Jest zorientowany na rozwój i wspieranie wszystkich sfer życia szkoły. 

Charakteryzuje się krytyczną postawą wobec działań własnych oraz innych pedagogów. 

 

 

Semestr: I wymiar godzin 30 ilość pkt. ECTS 2 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 

- umiejętność nauczania piosenek szkolnych z wykorzystaniem warsztatu wokalno-
dyrygenckiego; 

- nauka świadomego korzystania z aparatu mowy (ćwiczenia dykcji, emisji głosu  

  oraz oddechowe); 



- poznawanie ćwiczeń integrujących i interpersonalnych oraz rozwijające pamięć i 

  koncentrację; 

- umiejętność tworzenia prostych choreografii do muzyki; 

- umiejętność tworzenia dokumentacji lekcji obejmującą dziennik lekcyjny oraz scenariusze 
zajęć; 

- wykorzystanie Instrumentarium Orff'a na zajęciach; 

- umiejętność realizowania aktywnego  słuchania muzyki; 

Metody dydaktyczne: 

- analityczno-percepcyjna 

- problemowo-twórcza 

- problemowo-analityczna 

- ekspozycji 

- organizowanie i rozwijanie działalności muzycznej 

- aktywizująca 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

- obecność na wszystkich zajęciach; 

- obserwacja trzech lekcji prowadzącego praktyki; 

- przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji w ciągu semestru; 

- przygotowanie i przeprowadzenie zestawu ćwiczeń i zabaw emisyjno-dykcyjnych, 
dramowo-muzycznych oraz rozwijających pamięć i koncentrację; 

- przygotowanie i przeprowadzenie koncertu lub wydarzenia muzyczno-dydaktycznego o 
wybranej tematyce; 

- przedstawienie dokumentacji prowadzonych lekcji; 

 

Semestr:      -      wymiar godzin…………………………… ilość pkt. ECTS…………………… 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Metody dydaktyczne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


