
 

Temat projektu:  

Muzykowanie  z Bum bum rurkami 

 

 

Projekt realizowany w klasie 1b 

Nauczyciel prowadzący: Jolanta Juraszczyk - Felczak 

 

Zajęcia muzyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej odgrywają istotną rolę w procesie 

rozwojowym i edukacyjnym dziecka. Wyzwalają wielokierunkową aktywność dzieci, 

wyrównują szanse i ograniczenia. Systematyczne zabawy z Bum bum rurkami sprzyjają 

nabywaniu doświadczeń społecznych, emocjonalnych,  poznawczych oraz co jest bardzo 

istotne rozwijają koncentrację uwagi. Pozwalają na swobodne eksperymentowanie z rytmem 

oraz dźwiękiem. 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 

Projekt edukacyjny zakłada prowadzenie zajęć muzycznych w oparciu o  Bum bum rurki 

czyli kolorowych tub muzycznych oraz nauki gry zespołowej na tych 

instrumentach.Kolorystyka rurek odpowiada określonym dźwiękom.Projekt zakłada grę na 

Bum bum rurkach z wykorzystaniem komputerowego dyrygenta, ilustrującego kształty i 

kolory dźwięków.Zajęcia prowadzone w oparciu o system Chroma Notes – metody pracy z 

dziećmi, w której grane są utwory niezależnie od znajomości nut.Wszystko odbywa się za 

pomocą specjalnych kolorów przedstawiających wysokość dźwięku.  

CZAS TRWANIA: 

- marzec - czerwiec 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 

- współpraca i współdziałanie z rówieśnikami w planowaniu i realizowaniu wytyczonego celu  

- dostosowanie się do reguł, przestrzeganie ustalonych zasad,  

- rozwijanie umiejętności gry na Bum bum rurkach  

- rozwijanie uwagi i koncentracji  

- rozwijanie spostrzegawczości  

- rozwijanie poczucia rytmu  

- kształtowanie wrażliwości słuchowej  

- kształtowanie słuchu muzycznego  

- ćwiczenie pamięci pobudzanie wyobraźni i kreatywności  



- rozwijanie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi,  

 

 REALIZACJA PROJEKTU:  

1. Poznanie Bum Bum Rurek - ustalenie zasad obowiązujących podczas zabawy rurkami  

2. Wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę odnośnie gry na rurkach. 

3. Poznanie brzmienia rurek, trzymania w dłoni rurki, w taki sposób aby wydobyć 

dźwięk. 

4. Gra na Bum bum rurkach w oparciu o system Chroma Notes – wykorzystanie 

elektronicznego dyrygenta 

 

Nauka melodii: 

• Kurki trzy 

• Sto lat 

• Baby shark 

• Owieczki Kasi 

• W murowanej piwnicy 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: 

Prezentacja osiągnięć uczniów przed rodzicami  - występ z okazji Dnia Mamy i Taty 

 

 

 

 

 

 


