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Metryczka dobrej praktyki 
 

1. Nazwa szkoły/ 
placówki: 

Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach, im. Ignacego Jana 
Paderewskiego 

 
2. Powiat/gmina:  

Kielce 
3. Dyrektor szkoły:  

mgr Marzena Tranowska 
4. Dane adresowe 

szkoły/ placówki:  
 

ul. Marszałka 
Józefa 

Piłsudskiego 42, 
25-431 Kielce 

Tel. 
41 

3676491 

Fax 
413676934 

e-mail 
sekretariat@sp33.kielce.eu 

5. Dyrektor, nauczyciel 
lub przedstawiciel 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
zgłaszający dobrą 
praktykę/ funkcja: 

 
mgr Beata Wolska-Pawlak 

6. Ramy współpracy z 
ŚCDN:  

Nazwa przedsięwzięcia, 
inicjatywy itp.:  

 Programowo-metodyczna 
innowacja pedagogiczna -  

W krainie marzeń po 
dźwiękach dzwonków  

 

Współpraca z ŚCDN: 
Justyna Kopycińska – doradca 

metodyczny ŚCDN 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

7.. Tytuł dobrej 
praktyki: 

 
W krainie marzeń po dźwiękach dzwonków 

8. Przedmiot/ działanie 
ponadprzedmiotowe 
lub zajęcia: 

 
muzyka  

9. Poziom edukacyjny:  Edukacja muzyczna w ramach edukacji wczesnoszkolnej 
 

10. Cała szkoła/ klasa 
lub grupa: 

15 oddziałów z klas I -III 
 

11. Czas/okres realizacji 
zadania:  

rok szkolny  

12. Cele dobrej praktyki: 
• wprowadzenie uczniów w krainę marzeń muzycznych poprzez naukę gry na  
       dzwonkach – poszerzenie programu nauczania przedmiotu, 
• kształtowanie zainteresowania edukacją muzyczną,  
• zachęcanie do muzykowania,  
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• zdobywanie umiejętności gry na instrumencie z zastosowaniem metody aktywizującej,  
• swobodne posługiwanie się pałeczkami po sztabkach dzwonków,  
• kształtowanie u uczniów wrażliwości na piękno dźwięków dzwonków,  
• przygotowanie uczniów do występów publicznych, 
• rozwijanie umiejętności systematycznej pracy, samodzielnego uczenia się oraz              
       korzystania z metod efektywnego uczenia się, 
 
• rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie TIK, 
• umożliwienie pracy w stymulującym i ciekawym środowisku online, 
• rozwijanie zaangażowania i motywacji do nauki gry na instrumencie poprzez wykorzystanie  
       narzędzi TIK, 
• rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności korzystania ze współczesnych  
      technologii, 
• zmniejszenie poziomu stresu – uczenie się przez zabawę.  

 
13. Opis pomysłu: 

 
W programie nauczania wychowania muzycznego w klasach I-III duży nacisk kładzie się 

na rozwijanie różnych form aktywności muzycznej dziecka. Cel ten jest osiągalny, między 
innymi, dzięki rytmizacji i nauce gry na instrumentach. Jednym z bardziej popularnych,  
a jednocześnie powszechnie dostępnym instrumentem są dzwonki, ale treści podstawy 
programowej dla edukacji muzycznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej nie obejmują 
elementu nauki gry na nich. Z wieloletnich obserwacji autorki - nauczyciela wychowania 
muzycznego - wynika, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności gry na 
instrumentach. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci i rodziców na taką formę 
aktywności na zajęciach, mając na celu rozwijanie pasji uczniów, zachęcenie ich do 
muzykowania oraz wskazanie korzyści płynących z umiejętności opanowania gry na 
instrumencie, w SP 33 w Kielcach wprowadzono naukę gry na dzwonkach na zajęciach dla  
klas I-III w ramach programowo-metodycznej innowacji pedagogicznej opracowanej przez  
p. Beatę Wolską-Pawlak. Warto zaznaczyć, że ucząc się gry na instrumencie dzieci rozwijają 
swoją wrażliwość muzyczną, a na falach dźwięku przenoszą się w „krainę muzycznych marzeń”. 

 
14. Sposób realizacji: 

Adresatami innowacji pedagogicznej są uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. 
Zajęcia odbywają się na każdej lekcji edukacji muzycznej w każdej z 15 klas młodszych jeden raz 
w tygodniu. Uczniowie są wyposażeni w dzwonki chromatyczne w sali muzycznej oraz swoje 
dzwonki diatoniczne w innych salach lekcyjnych. Działanie realizowane jest w oparciu o bloki 
tematyczne realizowanego programu edukacji muzycznej, które są dopasowane do tematyki 
zajęć edukacji wczesnoszkolnej, uzupełniają ją, poszerzają. Niektóre z nich to: Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Zakończenie 
roku szkolnego.  

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:  
• zapoznanie ze sposobem nauki gry na dzwonkach,  
• wdrożenie do pracy kilkoma metodami:  

a. metodą „pięciu palców” - dla uczniów klas pierwszych, którzy nie znają jeszcze liter  
i będą grali na dzwonkach proste melodie w zakresie pięciu dźwięków (pierwszy palec to C, 
drugi – D, trzeci – E, czwarty – F, piąty – G),  
b. literami muzycznymi: C, D, E, F, G, A, H, C, które są zapisane na sztabkach dzwonków 
oraz na tablicy lekcyjnej i w zeszytach do nut (dla uczniów klas drugich, którzy nie znają 
jeszcze zapisu nutowego na pięciolinii, ale znają już gamę solmizacją i literowo, dzięki 
czemu mogą zagrać wiele utworów w zakresie gamy C-dur),  
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c. za pomocą nut na podstawie gamy C-dur (dla uczniów klas trzecich, którzy uczą się, 
gdzie na pięciolinii leży nuta, która występuje w wybranym utworze do zagrania).  

• wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), w tym:  
a. aplikacji: Wordwall, Canva,  
b. materiałów z platformy ZPE (Zintegrowana Platforma Edukacyjna) oraz zasobów 
serwisu YouTube.  

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) sprawia, że zajęcia stają się 
ciekawsze, pozwalają utrwalać poznawane treści, dają uczniom możliwość połączenia nauki z 
zabawą. Co ważne, dzięki TIK nauczyciel ma możliwość prezentacji materiałów, do których 
uczeń nie zawsze ma dostęp, a które w sposób istotny wpływają na efekty nauczania.  
Nowo nabyte umiejętności gry na dzwonkach poszczególne klasy prezentują, między innymi,  
podczas uroczystości szkolnych. 

 
15. Uzyskane efekty, w tym wartość dodana,  

możliwość wykorzystania sprawdzonych doświadczeń: 
 
Realizacja działania pozwala na uzyskanie założonych celów. Wszyscy zainteresowani 

(uczniowie, nauczyciel i rodzice) widzą wymierny efekt przedsięwzięcia, czyli umiejętność gry na 
dzwonkach prezentowaną przez uczniów klas I-III. Gra na prostym instrumencie, możliwość 
wykonania utworu dla koleżanek i kolegów z ławki szkolnej, członków rodziny, czy też poczucie 
osiągniętego sukcesu, z pewnością wpływają pozytywnie nie tylko na rozwijanie wrażliwości 
muzycznej, ale również budują u dziecka poczucie własnej wartości. Zachęcone tymi pierwszymi 
próbami, może zapragnąć rozwoju w zakresie gry na bardziej wymagającym instrumencie.  

W toku nauki, już na tak wczesnym etapie jak edukacja wczesnoszkolna,  uczniowie 
dostrzegają również możliwości edukacyjne jakie daje im stosowanie TIK w pracy na różnych 
przedmiotach szkolnych. Rozwijając swoje kompetencje kluczowe zauważają, że środowisko 
online to nie tylko miejsce na mniej lub bardziej wyrafinowaną rozrywkę, ale przede wszystkim, 
doskonałe narzędzie, które może im służyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego. 

 
16. Partnerzy lub 

instytucje 
wspomagające 
realizację działania: 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

17. Załączniki (materiał 
do opublikowania na 
stronie): 

Opis innowacji pedagogicznej i zdjęcia 

 
 
Wymagania: 

1. Opracowanie proszę przygotować w formie pliku pdf. Można uzupełnić 6 zdjęciami 
do 400 kB każde (dołączone osobno). 

2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb. 
 


