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Lekcja 4.1 Muzyczne rytuały i rola powtórzeń

Podsumowanie

Rytuały muzykowania, które warto wprowadzić w domu:

Rytuały muzykowania, które warto wprowadzić w pracy z dziećmi:

• Dzieci uczą się poprzez powtarzanie.
• W mózgu dziecka tworzone są nowe połączenia neuronowe za każdym razem, gdy jest ono wystawione na nowe  

doświadczenia. Ale to właśnie powtórzenie sprawia, że połączenia te utrwalają się – a proces ten nazywamy uczeniem się.
• Powtarzanie daje poczucie komfortu. Pomaga dziecku czuć się bezpiecznie, a to jest kluczowe dla odkrywania i uczenia 

się nowych rzeczy.
• Świadomość potrzeby powtórzeń prowadzi do tworzenia rytuałów, które są ównież ważne i wspierają proces uczenia się.
• Dzieci instynktownie dopraszają się o powtórzenia, wiedząc co jest dla nich najlepsze.

1.  Piosenka „Kocham Cię” lub „Dzień dobry” w godzinach porannych
2.  Potańcówki
3.  Wspólna gra na instrumentach - chodzi o zupełnie swobodne  granie w rytm ulubionej muzyki. Na czym popadnie i jakkolwiek.
4.  Kołysanka przed pójściem spać
5.  Książeczki do muzykowania

1. Piosenka powitalna
2.  Czas kołysanki – dzieci kładą się na podłodze nauczyciel kładzie się z nimi i śpiewa
3.  śpiewanie piosenki a capp ella(lub ewentualnie puszczanie jej z płyty i śpiewanie do niej)
4.  Potańcówka – swobodna, każde dziecko tańczy jak chce
5.  Wspólna gra na instrumentach perkusyjnych – takich zrobionych w klasie lub kupionych – można wykorzystać także 

garnki, pokrywki, pudełka, zabawki i inne przedmioty. Korzystamy z akompaniamentu odtwarzacza muzyki, rozsypujemy 
instrumenty na podłodze i dajemy dzieciom pełną swobodę używania ich – oczywiście towarzysząc im!

6. Czytanie książek z akompaniamentem instrumentów – często w przedszkolach nie ma tyle instrumentów, by starczyło 
dla całej grupy. Gdy mamy ich tylko kilka warto wykorzystać je jako akompaniament do opowiadanej lub czytanej historii 
– troszkę na zasadzie mini-przedstawienia lub słuchowiska tworzonego na żywo. Tak jak w poniższym przykładzie:

7.  Piosenka sytuacyjna: o myciu zębów lub rąk, o jedzeniu, o ubieraniu się, o siadaniu na dywanie lub robieniu koła – chodzi 
o to by zdecydować się na taką, którą będziemy używać zawsze

8.  Piosenka pożegnalna

→ Książeczki do muzykowania

→ Najlepsze piosenki do potańcówek z dziećmi

→ Odcinek Mamy Lamy pt: Nasze muzyczne rytuały

→ Rytuały muzykowania, które warto stosować w domu lub w pracy z dziećmi

→ 4 fakty, których o kołysankach nie wiedziałeś

http://http://www.powerofmelody.com/blog/ksiazeczki-do-muzykowania-rodzicielski-lifehack/
https://annaweber.pl/zainspiruj-sie/ksiazeczki-do-muzykowania-rodzicielski-lifehack/
https://annaweber.pl/zainspiruj-sie/najlepsze-piosenki-do-potancowek-z-dziecmi-subiektywne-top-10/
https://www.youtube.com/watch?v=u8eQgwnd0jM
https://annaweber.pl/zainspiruj-sie/rytualy-muzykowania-ktore-warto-stosowac-w-domu-lub-w-pracy-z-dziecmi/
https://annaweber.pl/zainspiruj-sie/4-fakty-ktorych-o-kolysankach-nie-wiedziales/

