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SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK 

Data: 08.03.2019 r.                                                                                                                                                
Przedmiot: Zajęcia rozwijające kreatywność; 7. godz. lekcyjna                                                                                                                                                                                
Klasa: 7 ZET 1                                                                                                                                                                                                        
Temat: Leopold Mozart „Symfonia dziecięca” – rozpoznawanie instrumentów                                                                                                                                                                  
Prowadzący: B. K.                                                                                                                                              
Czas: 45 min 

1. Cele:       

Uczeń:                                                                                                                                                                                                                        
• zna pojęcia: filharmonia, orkiestra                                                                                                                                                    
• jest wrażliwy na muzykę klasyczną                                                                                                                                  
• łączy dźwięk z ilustracją instrumentu i jego nazwą                                                                                                                            
• wie, jak zachować się na koncercie w  filharmonii 

2. Słowa kluczowe: filharmonia, orkiestra symfoniczna, instrument muzyczny 

3. Uwagi metodyczne: 

a) Pomoce dydaktyczne:                                                                                                                                                                                                         
• dotykowy monitor interaktywny                                                                                                                                                    
• przenośny PC                                                                                                                                                                                                             
• płyta CD „Multibook. Multimedialny świat”, wyd. MAC                                                                                              
• plansze przedstawiające instrumenty muzyczne 

b) Metody:                                                                                                                                                                                                
• pokaz                                                                                                                                                                                         
• pogadanka                                                                                                                                                                                           
• gry dydaktyczne                                                                                                                                                                    
• dopasowywanie elementów do dźwięku – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej 

c) Środki audiowizualne:                                                                                                                                                   
• „Multimedialny świat”. Ikona 24: „Muzyka wokół nas”                                                                                            
• Utwór „Symfonia dziecięca” (You Tube)                                                                                                                                 
• Serwis internetowy SuperKid 

4. Przebieg lekcji: 

a) Wstęp                                                                                                                                                                                            
• Zapoznanie z tematyką lekcji                                                                                                                                                                               
• Wyszukanie w Google reprodukcji obrazu Tadeusza Makowskiego „Orkiestra dziecięca”. Ustny opis 
obrazu, nazywanie instrumentów, na których grają dzieci. 

b) Rozwinięcie:                                                                                                                                                                               
• Wyszukanie przez uczniów na kanale You Tube utworu Leopolda Mozarta „Symfonie dziecięca”                            
• Wysłuchanie utworu w wersji klasycznej, odpowiedź na pytania: „Jaki jest nastrój utworu?”, „Jak się 
czujecie słuchając go?”                                                                                                                                                                             
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• Oglądanie i słuchanie tego samego utworu wykonanego przez zespół NOVA philharmonic z Niemiec     
• Pytanie do uczniów: „Jakie humorystyczne elementy pojawiły się na tym koncercie?” (śmieszne 
ubrania, nakrycia głowy, pokrywki garnków, gwizdki)                                                                                                   
• Oglądanie krótkiego filmu „W świecie muzyki”, w którym wyjaśnione są pojęcia: filharmonia, 
orkiestra symfoniczna, dyrygent, koncert                                                                                                                                                        
• Gra online: „Rozsypanka obrazkowa – Instrumenty”  - uczniowie słuchają kolejno pięciu dźwięku,                 
a następnie układają instrumenty w wysłuchanej kolejności                                                                                        
• Ponowne oglądanie filmu z filharmonii z utworem „Symfonia dziecięca” – nauczyciel robi przerwy,      
a uczniowie podają nazwy usłyszanych instrumentów                                                                                                      
• Wskazywanie przez uczniów instrumentów z utworu na tablicach edukacyjnych pogrupowanych na 
strunowe, dęte i  perkusyjne.        

c) Zakończenie                                                                                                                                                                        
• Podsumowanie treści lekcji                                                                                                                                                    
• Ocena pracy uczniów 

 

 

 

 

 


