
Lekcja muzykoterapii  klasa VI  

Muzyczne podróże 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

• prawidłowo oddycha, 

• rytmicznie recytuje, 

• tworzy rytm do słów w podanym metru, 

• pracuje indywidualnie, 

• wyodrębnia nazwy geograficzne. 

Metody: 

• metoda aktywizująca: zabawa muzyczna 

• rytmiczna recytacja, 

• praca z zapisem nutowym i tekstem. 

Formy pracy: 

indywidualna. 

Przebieg zajęć: 

Faza wprowadzająca 

1. Ćwiczenia oddechowe: 

• wdychanie powietrza przez nos i wydychanie ustami, 

• wdech i wydęcie policzków, 

• zasysanie policzków, 

• ziewanie. 

2. Ćwiczenia ust i języka: 

• przesuwanie w poziomie szczęki w prawo i lewo, 

• wysuwanie i cofanie żuchwy, 

• szybkie wymawianie głoski w połączone z lekkimi ruchami dolnej szczęki – bez 

uderzania zębami dolnymi o górne, 

• wypychanie policzków językiem w różne strony, 
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• wykonywanie z zamkniętymi ustami okrężnych ruchów językiem po zewnętrznej 

powierzchni zębów, 

• zwijanie języka w rulonik z jednoczesnym wciąganiem i wypuszczaniem powietrza, 

• przesuwanie języka z jednego kącika ust w drugi, przy zamkniętych ustach. 

3. Ćwiczenia prawidłowej postawy: 

• unoszenie się na palcach stóp i swobodne opadanie, 

• modyfikacja poprzedniego ćwiczenia – podczas unoszenia wykonanie wdechu 

i podniesienie rąk, w trakcie opadania wykonanie wydechu i opuszczenie rąk, 

• ponowne wykonanie ćwiczenia z wysunięciem rąk do przodu i ich opuszczeniem, 

• wykonanie tego samego ćwiczenia z wysunięciem rąk do tyłu, zrobieniem małego 

skłonu i opuszczeniem rąk. 

4. Ćwiczenia głosowe: 

• naśladowanie zdyszanego psa, 

• zasysanie powietrza przez zaciśnięte zęby, 

• naprzemienne szeptanie spółgłosek w artykulacji staccato: t-p, t-p, t-p itd., 

• naprzemienne szeptanie spółgłosek w artykulacji legato: z-ż, z-ż, z-ż itd., 

• szeptanie grup spółgłosek: trrr, trrr, prrr, prrr, wrrr, wrrr, 

• zdmuchiwanie pyłków z powierzchni dłoni: fu, fu, 

• kilkakrotne wypowiadanie spółgłoski l – krótko i długo, 

• wymawianie spółgłoski l połączonej kolejno z samogłoskami a, e, o, u, 

• powtarzanie w szybkim tempie czterech sylab na dźwięku o dowolnej wysokości: 

 la-la-la-la, le-le-le-le, li-li-li-li, lo-lo-lo-lo, lu-lu-lu-lu. 

5. Ćwiczenia emisyjne: 

• wykonanie ćwiczeń polegających na śpiewaniu wznoszących się dźwięków zgodnie 

 z zamieszczonym wzorem. 

Faza realizacyjna  

1. Zapisanie dowolnych nazw geograficznych. 

2. Zapisanie rymowanki:  

Gdy choroba  

jest za nami,  

dzielimy się  

wspomnieniami. 
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3. Recytacja rymowanki w równych wartościach (np. ćwierćnut): 

• klaśnięcie podczas wypowiadania pierwszej sylaby każdego wersu w celu podkreślenia 

miary taktu. 

4. Udzielenie  odpowiedzi na pytanie, w jakim metrum jest rymowanka. 

5. Rytmizacja tekstu w metrum cztery czwarte. Zapisanie rytmu. 

6. Podanie nazw rzek, jezior, miast, państw, które kojarzą się im z okresem letnim. 

7. Zapisanie nazw geograficznych składających się z dwóch, trzech, czterech sylab, 

8. Zrytmizowanie w metrum cztery czwarte zapisanych nazw geograficznych.  

Faza podsumowująca 

1. Wyśpiewanie lub wyrecytowanie ulubionych nazw geograficznych w metrum 4/4 

2. Stworzenie własnego tekst zgodnie z rytmem rymowanki „Gdy choroba...”. 

Materiały dla ucznia 

Ćwiczenia głosowe 
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Przykłady rytmizacji nazw geograficznych 

Źródło - materiały dla nauczyciela wyd. Nowa Era
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