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1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
 

 Program własny „Tańczące przedszkolaki” jest programem zajęć muzyczno-ruchowych prowadzonych w Przedszkolu nr 9 w Cieszynie. 

Skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat o różnych predyspozycjach i zdolnościach muzyczno-ruchowych. 

 Program ten jest wynikiem moich doświadczeń w pracy z dziećmi oraz własnych zainteresowań popartych wiedzą i umiejętnościami zdobytymi 

na wielu warsztatach muzycznych i tanecznych oraz studiach podyplomowych z zakresu rytmiki i tańca. 

 Treści zawarte w programie realizowane są w ciągu 4 lat pobytu dziecka w przedszkolu na poziomach wiekowych: w grupie młodszej            

(3-4-latki) i grupie starszej (5-6-latki) podczas cotygodniowych zajęć muzyczno-ruchowych, popularnie zwanych zajęciami tanecznymi. Dodatkowo, 

aby zwiększyć efekty zajęć tanecznych, prowadzone są zabawy muzyczno-ruchowe, przy każdej nadążającej się okazji. Taki sposób prowadzenia zajęć 

podyktowany jest warunkami lokalowymi i organizacją pracy przedszkola. 

 Znaczna część treści kształcenia prowadzona jest w formie ćwiczeń i zabaw w oparciu o wybrane elementy metody pedagogiki muzycznej E.J. 

Dalcroza, Pedagogiki Zabawy KLANZA oraz aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss. 

 Materiał dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci i uszeregowany z zasadą stopniowania trudności. 

 Treści zawarte w programie są pogrupowane na następujące działy: 

1. Słuchanie muzyki  

2. Ruch przy muzyce  

3. Podstawowe elementy ruchowe 

4. Zabawy taneczne 

5. Taniec ludowy i regionalny 
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6. Taniec nowoczesny 

 Każdy dział zawiera cele edukacyjne, treści kształcenia, sposoby realizacji celów oraz oczekiwane osiągnięcia dzieci z podziałem wiekowym 

na dzieci 3-4-letnie i 5-6-letnie. 

 Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

                                                                        2. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 Taniec uważany jest za najstarszy rodzaj sztuki, która oddziałuje na człowieka wielostronnie i wieloznacznie. Ta właśnie specyfika wytacza 

następujące główne cele programu „Tańczące przedszkolaki”: 

–  stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, 

–  zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, 

–  rozwijanie i kształcenie poczucia rytmu i słuchu, 

–  usprawnianie koordynacji ruchowej, 

–  doskonalenie wielu cech motorycznych, 

–  rozwijanie płynności i estetyki ruchu, 

–  wyzwalanie radości z obcowania z muzyką, 

–  rozwijanie ekspresji ruchowej, 

–  kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, 

–  budzenie wiary we własne zdolności i możliwości, 

–  rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. 
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3. TREŚCI PROGRAMOWE 

 
3.1. SŁUCHANIE MUZYKI 
 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 

Poznanie wybranego 

repertuaru muzyki klasycznej, 

ludowej i popularnej. 

Wdrażanie do uważnego 

słuchania utworów 

muzycznych. 

Rozwijanie zdolności 

określania elementów muzyki 

w słuchanych utworach (rytm, 

tempo, melodia, dynamika, 

artykulacja, forma). 

Muzyczne 

podróże 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

Słuchanie muzyki filmowej. 

Słuchanie piosenek z repertuaru. 

muzyki dziecięcej. 

Słuchanie muzyki ludowej. 

Słuchanie muzyki popularnej. 

Słuchanie utworów muzyki poważnej. 

Rozpoznawanie wybranych utworów, 

kojarzenie z tytułem i nazwiskiem 

kompozytora. 

Określanie cech utworu muzycznego: 

charakteru, nastroju, tempa, dynamiki, 

barwy. 

Aktywne słuchanie muzyki wg Batti 

Strauss - gra na instrumentach 

perkusyjnych. 

Uczy się słuchać różnych 

utworów wokalnych i 

instrumentalnych. 

Określa w słuchanym 

utworze wysokość dźwięków 

(wysokie-niskie), dynamikę 

(cicho-głośno), tempo 

(wolno-szybko) 

Rozpoznaje znane piosenki 

na podstawie fragmentu 

melodii lub rytmu. 

 

Z uwagą słucha różnych 

utworów muzycznych i 

piosenek z repertuaru muzyki 

dziecięcej, regionalnej i 

ludowej itp. 

Określa w słuchanym 

utworze wysokość 

dźwięków, dynamikę, tempo, 

charakter, tryb dur-moll. 

Rozpoznaje i określa formę 

utworu AB, ABA 

Rozpoznaje poznane tańce 

ludowe i regionalne. 

Rozpoznaje wybrane utwory 

– zna tytuły i nazwisko 

kompozytora. 

 

3.2. RUCH PRZY MUZYCE 
 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 
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Nabywanie swobody w 

poruszaniu się przy muzyce. 

Kształtowanie płynności i 

estetyki ruchów. 

Rozwijanie słuchu 

muzycznego. 

Kształtowanie poczucia 

orientacji w przestrzeni. 

Wyrabianie szybkiej 

orientacji,  pamięci i uwagi. 

Wzmacnianie różnych grup 

mięśni. 

Kształtowanie prawidłowej 

postawy ciała. 

Rozwijanie ekspresji 

muzyczno-ruchowej. 

Rozwjanie koordynacji 

słuchowo-wzrokowo-

ruchowej 

Bawię się przy 

muzyce 

Zabawy uwrażliwiające na różne 

elementy muzyki (dynamika, agogika, 

rytm, artykulacja, metrum, budowa 

formalna, wysokość i barwa dźwięku). 

Zabawy w formie opowieści 

ruchowych. 

Zabawy i ćwiczenia z zakresu techniki 

ruchu tj. wyrabiające poczucie 

świadomego ruchu, naprężające i 

rozluźniające, doskonalące 

koordynację ruchów, wzmacniające 

różne grupy mięśni, korektywne, 

rozwijające koncentrację uwagi,  

orientacyjne w przestrzeni, 

inhibicyjno-incytacyjne. 

Szybkie reagowanie na sygnały 

wzrokowe, muzyczne i słowne. 

Swobodna improwizacja ruchowa 

słuchanej muzyki z rekwizytem lub 

bez. 

Reaguje ruchem na zmiany 

tempa, dynamiki i zmiany 

wysokości dźwięków. 

Porusza się w rytm muzyki. 

Reaguje właściwie na 

ustalone sygnały dźwiękowe 

i polecenia: ustawia się w 

kole wiązanym i w kole bez 

podania rąk, w rzędzie, w 

parach i w małych 

kilkuosobowych kółeczkach. 

Podejmuje próby 

improwizacji ruchowej. 

Dostosowuje rodzaj ruchu do 

słyszanej muzyki. 

Porusza się estetycznie przy 

różnego rodzaju marszach, 

biegach, skokach, 

podskokach, cwałach itp. 

Szybko reaguje na różne 

sygnały dźwiękowe.  

Sprawnie ustawia się w 

rozsypce, w szachownicy, w 

rzędzie, w dwurzędzie,w 

szeregu, w kole i małych 

kółeczkach. 

Wykazuje się swobodą i 

pomysłowością podczas 

improwizacji ruchowej 

z wykorzystaniem przyboru 

lub bez. 

 

3.3. PODSTAWOWE ELEMENTY RUCHOWE 

 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 

Nauka podstawowych 

elementów ruchowych. 

 

 

 

 

Już niedługo 

będę tańczyć 

Wprowadzenie podstawowych 

elementów ruchowych: 

- kroki: w miejscu, w przód, w tył, bez 

zwrotu ciała i ze zwrotem ciała, 

- wznoszenie na palcach i opad, przy 

stopach złączonych oraz w lekkim 

rozkroku 

- sprężynowanie kolan przy stopach 

Aktywnie i na miarę swoich 
możliwości naśladuje i 
odtwarza różne elementy 
ruchowe. 

Wykazuje zainteresowanie i 

zaangażowanie w 

systematyczne ćwiczenia 

poszczególnych elementów 

ruchowych 

Nabiera większej 

świadomości i kontroli nad 

wykonywanymi ruchami 
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złączonych oraz w lekkim rozkroku 

- bieg: lekki, na palcach, postawa 

swobodna 

- swobodne podskoki obunóż i 

jednonóż, w miejscu i w ruchu 

- przeskoki z nogi na nogę do przodu i 

w bok  z dotykaniem podłogi palcami 

lub piętą 

- wysuwanie nogi do przodu i w bok z 

dotykaniem podłogi palcami lub piętą 

- obroty w miejscu w prawo i lewo 

- przytupywanie jedną nogą lub 

obiema na zmianę 

- ręce: wymachy obu rąk lub na 

zmianę P/L w przód, na boki, do góry; 

- zataczanie półkola rękoma z 

równoczesną pracą klatki piersiowej. 

 

3.4. ZABAWY TANECZNE 

 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 

Zintegrowanie grupy. 

Wywołanie radosnego 

nastroju. 

Uwrażliwienie na formę 

muzyczną. 

Nauka posługiwania się 

przyborem. 

Muzyczne 

zabawy 

Zabawy do piosenek: 

- zabawy integracyjne  

- pląsy 

- zabawy ilustrujące treść piosenek 

- zabawy inscenizowane z podziałem 

na role, z rekwizytami lub bez  

Zabawy do wybranych  utworów 

muzycznych: 

- zabawy integracyjne 

- zabawy ilustracyjne z rekwizytem lub 

Naśladuje i stara się 

wykonywać różne formy 

ruchu w zabawach 

tanecznych będące ilustracją 

do melodii lub treści 

piosenki. 

Zna zabawy taneczne i 

aktywnie bierze w nich 

udział. 
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bez 

- aktywne słuchanie muzyki wg Batii 

Strauss - zabawy taneczne 

- zabawy taneczne z przyborami 

 

3.5. TANIEC LUDOWY I REGIONALNY 
 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 

Nauka wybranych polskich 

tańców ludowych i 

regionalnych tj. polonez, 

krakowiak, kujawiak, polka, 

Koziorajka, Grożony, Kaczok. 

 

Nauka podstawowych kroków 

tanecznych. 

 

Nauka gestów rąk. 

 

Nauka ukłonów. 

 

Występy przed publicznością. 

Budzenie wiary we własne 

możliwości. 

Pokonywanie tremy. 

 

 

 

 

 

 

Już tańczę Poznanie podstawowych kroków 

tanecznych: 

- krok marszowy  

- krok dostawny  

- krok z doskokiem 

- podskoki z nogi na nogę 

- kołysanie 

- półobrót podskokiem  

- obrót dookoła własnej osi  

- cwał boczny  

- cwał w przód 

- krok polkowy 

- krok polkowy w tył 

- krok polkowy z podskokiem 

- krok polkowy w obrotach 

pojedynczo 

Poznanie wybranych figur tanecznych: 

- para za parą 

- pary środkiem 

- rozchodzenie się para  

- przejście dla par 

- koło ozdobne 

- gwiazda 

- wężyk 

Tańczy proste tańce 
regionalne (Koziorajka, 
Grożony, Kaczok) 
Uczestniczy w 
przedszkolnych 
okolicznościowych 
imprezach artystycznych 
(Dzień Babci i Dziadka, 
Festyn Rodzinny, Dzień 
Mamy itp) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykazuje zainteresowanie i 

zaangażowanie w 

systematyczne ćwiczenia 

poszczególnych elementów 

ruchowych, kroków, figur 

tanecznych. 

Nabiera większej 

świadomości i kontroli nad 

własnym ciałem i 

wytrzymałością. 

Zna i odtwarza układy 

taneczne i kroki wybranych 

tańców ludowych i 

regionalnych. 

Wykorzystuje poznane 
kroki  i figury do innych 
technik tanecznych. 
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- haczyk 

- koło zębate 

- karuzela 

- młynek 

Poznanie podstawowych gestów rąk: 

-  trzymanie dłoni opartych na 

biodrach – kciuk w tyle, a pozostałe 

palce z przodu 

- uniesienie jednej ręki ukosem do 

góry, z dłonią skierowaną do wewnątrz 

(jak w krakowiaku). 

Poznanie ukłonów występujących w 

polskich tańcach ludowych tj.: 

- dziewczynki dyg lub lekkie ugięcie 

obu nóg w kolanach z jednoczesnym 

schyleniem głowy, mogą przy tym 

trzymać spódniczkę 

- chłopcy kłaniają się zdejmując z 

głowy czapkę lub schylając tylko 

głowę. 

 

3.6. TANIEC NOWOCZESNY 
 

Cele edukacyjne Treści 

kształcenia 

Procedury osiągania celów Oczekiwane osiągnięcia 

3-4 latki 5-6 latki 

Poznanie wybranych 

elementów tańca: disco, hip 

hop, street dance. 

 

Nauka podstawowych 

kroków. 

Nauka ruchów rąk. 

 

Już tańczę Poznanie podstawowych kroków: 

- step together (krok-razem) 

- step out in (odstaw-dostaw) 

- step together in out (krok-razem-

odstaw-razem) 

- boune of groove 

- step front & step back (przód-

powrót) 

 Wykazuje zainteresowanie i 

zaangażowanie w 

systematyczne ćwiczenia 

poszczególnych elementów 

ruchowych, kroków, figur 

tanecznych. 

Nabiera większej 
świadomości i kontroli nad 
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Nauka sekwencji kroków. 

 

Stymulowanie procesów 

pamięciowych oraz zdolności 

koncentracji uwagi. 

Doskonalenie koordynacji 

ruchowo-przestrzennej w 

odniesieniu do miejsca tańca 

partnera, grupy rówieśników. 

 

Nauka układów 

choreograficznych. 

Występy przed publicznością. 

Budzenie wiary we własne 

możliwości. 

Pokonywanie tremy. 

 

- step & drag (krok i przeciągnij) 

- tap & turn (dotknij i skręć) 

- party hands (ręce imprezowe) 

- kick ball change (kopnij-razem-

odstaw) 

- jazz „V” 

- cross (krzyż) 

- smiley (buźka) 

- body wave (fala ciała) 

- tap  

- windmill (wiatrak z rąk) 

Łączenie kroków w poszczególne 

sekwencje 

Nauka wybranych figur tanecznych: 

- strzała 

- gwiazda 

- słoneczko 

- korona 

Nauka układów choreograficznych 

Udział w uroczystościach 

okolicznościowych (z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, 

Festynu Rodzinnego). 

Udział w występach 

okolicznościowych (np. podczas 

rozstrzygnięcia konkursu 

plastycznego). 

Udział w ogólnopolskich konkursach 

tanecznych. 

własnym ciałem i 
wytrzymałością. 
Zna i odtwarza układy 
taneczne i kroki do 
wybranych tańców. 
Wykorzystuje poznane 
kroki, sekwencje kroków i 
figury do innych układów 
choreograficznych. 
Aktywnie uczestniczy w 
życiu kulturalnym 
przedszkola i środowiska: 
- uczestniczy w 
przedszkolnych 
okolicznościowych 
imprezach artystycznych; 
- bierze udział w 
konkursach taneczny. 
Radzi  sobie z tremą. 
Czerpie satysfakcję z 

występów estradowych . 
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4. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 
 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci, zarówno zdrowotne, jak kształcące i wychowawcze.  Przyczyniają się 

one do ogólnego rozwoju fizycznego, zapobiegają wadom postawy oraz je korygują. Kształtują świadomy ruch, wdrażają do porządku i ładu, ćwiczą 

koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni oraz szybką reakcję na określone polecenia. Dzięki tym zajęciom dzieci zaspokajają wrodzoną potrzebę 

ruchu i stykają się bezpośrednio z muzyką. 

 Proces kształcenia muzyczno-ruchowego jest długotrwały, dlatego należy go rozpocząć z dziećmi 3-4 letnimi , traktując pierwszy rok nauki 

jako okres przygotowawczy. W okresie tym dzieci opanowują proste elementy ruchowe, które w następnych latach będą wykorzystane przy nauce 

tańców i w układach choreograficznych. Warunkiem osiągnięcia zamierzonych rezultatów jest systematyczna praca, oparta na zasadzie stopniowania 

trudności oraz utrwalania nabytych umiejętności.   

 Udział w zajęciach tanecznych powinien być zawsze przyjemnym przeżyciem dla dzieci. Niezmiernie ważne jest wytworzenie podczas zajęć 

atmosfery zabawy. Im więcej atrakcji i przyjemności dostarczają one dzieciom, tym szybciej zostanie przyswojony materiał nauczania. 
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5. EWALUACA 

 
             W realizacji programu „Tańczące przedszkolaki” uwzględniona została ocena efektywności prowadzonych zajęć muzyczno-ruchowych. 

Polegać ona będzie na systematycznej obserwacji dzieci i ich aktywności podczas zajęć, co pozwoli na ewentualne dokonywanie zmian w sposobie ich 

prowadzenia. Planowany jest również: 

- udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Festynu Rodzinnego, Zakończenia Roku Szkolnego 

- udział dzieci w ogólnopolskich konkursach tańca nowoczesnego. 

 


