Kreatywność budzi w nas muzyka…
Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!
Projekt skierowany do wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego
oraz nauczycieli klas I – III.
Termin realizacji projektu:
01.09.2020r – 25.06.2021r.
Po co powstał projekt?
W ramach projektu pragniemy jeszcze bardziej przybliżyć Wam muzykę klasyczną w bardzo
prosty sposób, a także zachęcić do dzielenia się swoją twórczością. Chcemy abyście uwierzyli,
że każdy potrafi być twórczy i kreatywny, a muzyka jest do tego najlepszym narzędziem i
stymulatorem.
Zachęcamy Was do tego, aby każde dzieło muzyczne maksymalnie wykorzystać, sięgając po
różne środki i akcesoria, które pomogą nam w stworzeniu całego szeregu ciekawych zabaw i
ćwiczeń w oparciu wyłącznie o jeden temat muzyczny.
W pomocy w opracowywaniu muzyki przychodzą Wam również MUZOGRAMY –
usystematyzowane i uporządkowane szeregi znaków graficznych opracowane i kreślone
zgodnie z przebiegiem konkretnego utworu muzycznego. Brzmi skomplikowanie? Ależ skąd!
Zaraz się przekonacie ☺.
Jakie są założenia projektu?
Proponujemy Wam 10 muzycznych miesięcy z Muzykącikiem i Muzogramami ☺.
Na każdy miesiąc wyznaczony został jeden utwór muzyczny, na którym będziemy pracować.
Bierzemy pod uwagę wyłącznie muzykę klasyczną, którą starannie dobrałyśmy zgodnie z
tematyką, która będzie Wam w danym miesiącu towarzyszyć dziećmi ☺.
Każdy uczestnik otrzymuje od nas:
- Scenariusz zajęć z Muzogramem na dany miesiąc,
- opis co najmniej 3 aktywności do opracowywanego utworu,
- plansze z instrumentacją do muzyki,
- znak podstawowy, który będzie realizowany zgodnie z przebiegiem utworu,
- graficznie opracowany Muzogram,
- filmik demonstracyjny, pokazujący w jaki sposób kreślimy znaki.

Jakie są jego cele?








Uświadamianie roli edukacji muzycznej w kształceniu najmłodszych dzieci,
Aktywizowanie środowiska nauczycielskiego,
Popularyzacja muzyki klasycznej,
Rozpowszechnianie świadomości na temat wieloaspektowego wpływu muzyki na
rozwój dzieci,
Wzmacnianie pewności siebie, poczucia kompetencji oraz wiary w swoje możliwości
wśród edukatorów,
Propagowanie Muzogramów oraz ich wszechstronnego wpływu na rozwój i kształcenie
dzieci,
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetecnji
muzycznych wychowanków.

Co zrobić aby wziąć udział?
1. Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres: kontakt@muzykacik.pl.
2. Dołączyć do grupy Facebookowej „Budzimy krestywność”.

Co zrobić, aby uzyskać Certyfikat udziału w naszym muzogramowym projekcie?

1. Raz w miesiącu zrealizować Muzogram lub znak podstawowy do wskazanej muzyki,
następnie zamieścić krótką relację na wspomnianej grupie (Aby uzyskać certyfikat
należy zrealizować minimum 3 Muzogramy lub znaki podstawowe przez cały rok
szkolny)
2. Na koniec danego miesiąca każdy uczestnik przesyła opis lub nagranie samodzielnie
opracowanej zabawy, ćwiczenia lub aktywności.
3. Raz na semestr opracować własny scenariusz zajęć umuzykalniających, uwzględniając
wykorzystanie znaku podstawowego lub całego Muzogramu.
4. W ciągu całego roku przedszkolnego/szkolnego samodzielnie opracować Muzogram
do wybranego przez siebie utworu.
5. Wypełnić krótkie sprawozdanie w formie formularza podsumowującego wszystkie
działania.
Kto może wziąć udział?

Każdy, kto ma ochotę obudzić w sobie kreatywność i aktywnie muzykować razem z nami ☺.
Udział mogą wziąć indywidualne osoby oraz całe placówki ☺.

Co zyskacie?
Przede wszystkim wspaniałą i kreatywną bazę narzędzi, ćwiczeń, zabaw i aktywności
muzycznych gotową do wykorzystania w ramach codziennej pracy z dziećmi oraz fantastyczne
narzędzia do umuzykalniania ☺.
Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidujemy darmowe Teczki Muzogramowe oraz
bezpłatny udział w prowadzonych przez nas warsztatach muzogramowych ☺.

