
SIEĆ PROBLEMOWA

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1

ul. Adama Chmielowskiego 1,  Kraków

„Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”



„Muzyka we wczesnej edukacji 

szkolnej i przedszkolnej- rozwijanie 

aktywności muzycznej uczniów, 

kompetencji muzycznych 

nauczycieli”



Sieci współpracy 

i 

samokształcenia
Cele ogólne: - dzielenie się wiedzą 

i umiejętnościami,

- nabywanie nowych 

umiejętności   i 

wiedzy,

- wspólne 

wykonywanie zadań,

- zespołowe 

poszukiwanie 

sposobów    radzenia 

sobie 

z problemami,

- nawiązanie 

kontaktów i podjęcie 

współpracy.



Formy pracy od marca  do grudnia 2022 r. 

31 h spotkań naocznych 

Spotkania  z koordynatorem:

★ 4 spotkania wymiany - w sumie 16 godzin 

★ szkolenia prowadzone przez ekspertów  - w sumie 15 godzin 

★ �działania podejmowane w CHMURZE 



Spotkanie diagnostyczno –

organizacyjno - integracyjne
23 MARCA 2022 R.







Tematyka 
szkoleń 

„Muzykoterapia ” 

Część I 

Część II

„Jak bawić się z dziećmi 
muzyką, tańcem  ruchem”

„Wykorzystanie instrumentów 
perkusyjnych na lekcjach 
muzyki”



Dzielimy 

się 

dobrymi 

praktykami

20 KWIETNIA 2022 R.

PRZEDSZKOLE NR 34













Spotkanie z ekspertem 
Aleksandra Kozendra

Muzykoterapia cz. 1
16 maja 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149













Spotkanie z ekspertem 
Aleksandra Kozendra
Muzykoterapia cz. 2

30 maja 2022 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149













Spotkanie z ekspertem 
Aleksandra Kozendra

„Jak bawić się z dziećmi muzyką, 
tańcem i ruchem”
26 września 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149











Dzielimy się dobrymi 
praktykami  ”
10 pażdziernika 2022 r.

Umuzykalnienie metodą C. Orffa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149











Spotkanie z ekspertem 
Joanna Szczyrba- Poroszewska

09 listopada 2022 r.
„Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych 

podczas lekcji muzyki”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149



"Świat instrumentów perkusyjnych, 
zabawy muzyczno ruchowe, 

instrumentacje piosenek 
i utworów muzycznych"



Ewaluacja
13 grudnia 2022 r. 





- Wszyscy uczestnicy sieci zadeklarowali udział w kolejnej edycji.

- Uczestnicy sieci wysoko ocenili pracę sieci, szczególnie spotkania 

z ekspertami.

- Bardzo cenna była wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą.

- Spotkania odbywać się powinny raz w miesiącu.



Dobre praktyki 

instrumentacje utworów









Do zobaczenia

Zapraszamy do kolejnej edycji 

Sieci w roku szkolnym 

2022/2023



Do zobaczenia 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY

http://wiedzma-gabriela.blogspot.com/2015/01/muzyka-to-najczystsza-magia_22.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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