
Kod 

przedmiotu
P_04-7

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

40 Praca własna studenta 

70 Razem

3 ECTS

W1

W2

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Warsztaty muzykoterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji :

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

zna terminologię z zakresu muzykoterapii, poszerzoną o treści z  pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej 

w przedszkolu i w klasach I-III, zna różnorodne metody terapii muzycznej dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania 

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Wiedza

Umiejętności

K_W01  K_W05  

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z założeniami teoretycznymi terapii muzycznej i sposobami pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi w przedszkolu i 

klasach I-III szkoły podstawowej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawy psychologii rozwojowej, pedagogiki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

K1

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne w zakresie 

muzykoterapii dziecka

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać i wykorzystywać wiedzę dotyczącą terapii 

przez muzykę z różnych źródeł i za pomocą różnych sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do 

działalności praktycznej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Kompetencje społeczne

K_U05  K_U12  

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec 

kultury i sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych

K_K08  
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

W2

U1

U2

K1

Stacjonarne

1 30

2 40

70

3

 Formy muzykoterapii stosowane w pracy z dzieckiem: słuchanie muzyki,śpiew, w tym: improwizacje 

wokalno - instrumentalne,gra na instrumentach muzycznych (instrumentarium Orffa, keyboardy, 

instrumenty perkusyjne), ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne

 Nowe kierunki i badania naukowe w muzykoterapii. Modele, metody i podejście w muzykoterapii.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

 Obszary działań muzykoterapeutycznych.

Liczba godzin

0Suma

ECTS 0

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i 

sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych

Temat

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zna terminologię z zakresu muzykoterapii, poszerzoną o treści z  pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

 Uwarunkowania warsztatowe muzykoterapeuty. 

Relaks i relaksacja,elementy arteterapii - interpretacja plastyczna muzyki, psychorysunek,psychodrama, 

elementy pantomimy,improwizacja ruchu, ćwiczenia mowy, oddechu, słuchu, dotyku, poczucia rytmu, 

technika malarstwa dźwiękowego, wizualizacja, projekcja

ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej w przedszkolu i 

w klasach I-III, zna różnorodne metody terapii muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i 

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać i wykorzystywać wiedzę dotyczącą terapii przez 

muzykę z różnych źródeł i za pomocą różnych sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności 

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne w zakresie muzykoterapii 

dziecka

 Wprowadzenie do teoretycznych założeń muzykoterapii.

Podstawy literatury muzycznej dla dzieci niezbędnej w pracy terapeutycznej

Formy muzykoterapii dziecka

 Specyfika zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci

„Masaż dźwiękiem” - jako forma walki ze stresem i napięciami
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Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko
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Laboratorium/Projekt
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