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Wydawnictwa zwarte 
 
1. ANDRYCHOWSKA-BIEGACZ, Jadwiga 
Gry i zabawy rozwijaj ące dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć  
do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz ; [aut. tekstów 
piosenek Dariusz Biegacz]. - Wyd. 2 popr. - Rzeszów : "Fosze", 2006. - 169 s. : il., 
nuty ; 24 cm + dysk optyczny CD 
Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Gry edukacyjne ; Umuzykalnianie - metody 
Sygn. 223938, czyt.223937 
 
2. BEREDA, Magdalena 
Zajęcia umuzykalniaj ące dzieci w wieku niemowl ęcym, przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym  / Magdalena Bereda // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy 
A. Zwolińskiej. – Bydgoszcz :  Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 
2005. - S. 111-114   
Umuzykalnianie 
Sygn. czyt.223791 
 
3. DARŁAD, GraŜyna 
Aktywne słuchanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej  / GraŜyna Darład //  
W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. – Bydgoszcz, Wydaw. Akad. 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,2005. - S. 105-110 
Muzyka - nauczanie - przedszkola 
Sygn. czyt.223791 
 
4. DRASNIN, Sabine 
Pan Tralala i muzyczne zabawy w przedszkolu  / Sabine Drasnin ; [przekł. z jęz. 
niem. Paulina Filippi-Lechowska, Karolina Czapla] . - Kielce : "Jedność", cop. 2010. - 
78, [1] s. : il. ; 21 cm 
Umuzykalnianie ; Muzyka - nauczanie - przedszkola - scenariusze zajęć 
Sygn. 233497, 233496, czyt.233495 
 
5. DZIECKO 
Dziecko w świecie muzyki  : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. - Kraków : 
"Impuls", 2000. - 300, [1] s. : il., nuty ; 24 cm      
Umuzykalnianie 
Sygn. 215168, czyt.215167 
 
6. FREJNIK, Justyna 
Śpiewaj, ta ńcz i graj  / Justyna Frejnik, Katarzyna Malicka // W: Edukacja  
w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. Danuta Al-Khamisy. – Wwa : Raabe, 
[2001-]. - Segregator, nr F-1.18. - S. 1-15 
Muzyka - nauczanie - przedszkola 
Sygn.czyt.P-2123     
 
7. GORDON, Edwin (1927-) 
Umuzykalnianie niemowl ąt i małych dzieci  : teoria i wskazówki praktyczne / Edwin 
E. Gordon ; [tł. z ang. Ewa Kuchtowa, Anna Zielińska]. - Kraków : "Zamiast 
Korepetycji", 1997. - 130 s. : nuty ; 21 cm 
 Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Umuzykalnianie 
 Sygn. 232195, czyt.210240 
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8. IPPOHORSKA-LENKIEWICZ, Justyna 
Koncepcja Carla Orfa w pracy z dzie ćmi w wieku przedszkolnym  / Justyna 
Ippohorska-Lenkiewicz // W: Edukacja w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. 
Danuta Al-Khamisy. – Wwa : Raabe, [2001-]. - Segregator, nr F-1.39. - S. 1-17 
Muzyka - nauczanie - przedszkola 
Sygn.czyt.P-2123    
 
9. KATARYŃCZUK-MANIA, Lidia 
Wspieranie rozwoju muzycznego dzieci  / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Edukacja 
małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce /  
pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - 
Cieszyn : Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego : "Impuls", 2010. 
– S. 167 - 180 
Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Wychowanie przedszkolne - metody  
Sygn. 234435/T.2, 234434/T.2, czyt.234433/T.2   
 
10. MICHALEC, Beata 
Mali warszawiacy poznaj ą muzyk ę Tekli B ądarzewskiej  / Beata Michalec //  
W: Edukacja w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. Danuta Al-Khamisy. - Wwa : 
Raabe, [2001-]. - Segregator. – nr F-1.41. - S. 1-17 
Metoda projektów ; Kompozytorzy polscy ; Muzyka – nauczanie - przedszkola 
Sygn. czyt.P-2123 
 
11. MICHALSKA, Anna 
KaŜdy mo Ŝe zagrać Haendla  – aktywne słuchanie muzyki według metody Batii 
Strauss // W: Edukacja w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. Danuta  
Al-Khamisy. - Wwa : Raabe, [2001-]. – Segregator. -  nr F-1.35. - S. 1-15 
Muzyka – nauczanie - przedszkola 
Sygn. czyt.P-21223 
 
12. PODOLSKA, Beata 
Muzyka w przedszkolu  : metodyka / Beatrix Podolska. - Kraków : "Impuls", 2008. - 
121, [1] s. : il. (w tym kolor.), nuty ; 24 cm   
Rytmika - nauczanie - przedszkola ; Muzyka - nauczanie – przedszkola 
Sygn. 228428, 228427, czyt.228426 
 
13. PODOLSKA, Beata 
Rytmika dla dzieci  / Beatrix Podolska. - Kraków : "Impuls", 2008. - 88 s., [12] s. tabl. 
kolor. : il., nuty ; 24 cm 
Umuzykalnianie ; Rytmika - nauczanie ; Gry i zabawy ruchowe - nauczanie 
Sygn. 228403, 228402, czyt.228401 
 
14. SUŚWIŁŁO, Małgorzata 
Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej / 
Małgorzata Suświłło. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
2001. - 302, [1] s. : il ; 24 cm 
Kodály, Zoltán (1882-1967) ; Orff, Carl (1895-1982) ; Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950) ; 
Nauczanie początkowe ; Muzyka - nauczanie ; Wychowanie przedszkolne 
Sygn. czyt.220577 
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15. SCENARIUSZE 
Scenariusze zaj ęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 6-letnich  / [oprac. i red. 
Teresa Wójcik, Czesław Cyrański, Wiesława śaba-śabińska]. - Kielce :  
"Mac Edukacja", cop. 2003. - 120 s. :  
nuty ; 21 cm + 2 CD-ROMy 
Muzyka - nauczanie - przedszkola - scenariusze zajęć ; Rytmika - nauczanie - przedszkola - 
scenariusze zajęć ; Wychowanie przedszkolne - scenariusze zajęć       
Sygn. 220801,  czyt.220800 
 
16. SUJECKA, Ewa 
Śpiewnik dzieci ęcy  : [teksty piosenek i nuty] / Ewa Sujecka, Ewa Zakrzewska. - 
Toruń : "Bea", 2006. - 55 s. : nuty ; 21 cm + dysk optyczny (CD) 
Na s. tyt.: Powstał na bazie tekstów piosenek umieszczonych w ksiąŜce "Teatrzyki 
dziecięce". Wybrane najpiękniejsze piosenki proponujemy dzieciom uzdolnionym 
wokalnie. 
Piosenka dziecięca polska - 21 w. - melodia z tekstem podłoŜonym i funkcjami harmonicznymi ; 
Muzyka - nauczanie - przedszkola ; Muzyka - nauczanie początkowe     
Sygn. 231737 
 
17. STADTMÜLLER, Ewa 
Piosenki dla przedszkolaka  / teksty Ewa Stadtmüller, melodie Adriana Miś ;  
il. ElŜbieta Śmietanka-Combik. - Kraków : "Skrzat", 2010. - [24] s. : il. kolor., nuty ;  
19 x 20 cm + dysk optyczny (CD) 
Płyta CD zawiera 11 piosenek w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 3 im. bł. Ojca 
Gwidona w Krakowie oraz wersje instrumentalne utworów. 
Muzyka - nauczanie - przedszkola ; Piosenka dziecięca polska - 21 w. - melodia z tekstem 
podłoŜonym 
Sygn. 233536 
 
18. STANIEK, Marzena 
Konspekty zaj ęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok 
szkolny . Cz. 1 / Marzena Staniek. - Kraków : "Impuls", 2007. - 123, [1] s. : il., nuty ; 
24 cm 
Muzyka - nauczanie - przedszkola - scenariusze zajęć ; Rytmika - nauczanie - przedszkola - 
scenariusze zajęć ; Wychowanie przedszkolne - scenariusze zajęć 
Sygn. 226674/Cz.1, 226673/Cz.1, czyt.226672/Cz.1 
 
19. STANIEK, Marzena 
Konspekty zaj ęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok 
szkolny . Cz. 1 / Marzena Staniek. - Kraków : "Impuls", 2006. - 131, [1] s. : il., nuty ; 
24 cm 
Muzyka - nauczanie - przedszkola - scenariusze zajęć ; Rytmika - nauczanie - przedszkola - 
scenariusze zajęć ; Wychowanie przedszkolne - scenariusze zajęć 
Sygn. 226671/Cz.1, 226670/Cz.1 czyt.226669/Cz.1 
 
20. SZCZEPAŃSKA, Małgorzata 
Przedszkolaki w świecie muzyki  / Małgorzata Szczepańska // W: Edukacja  
w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. Danuta Al-Khamisy. - Wwa : Raabe, 
[2001-]. - Segregator. – nr F-1.43. - S. 1-30 
Muzyka - nauczanie – przedszkola – scenariusze zajęć  
Sygn. czyt. P-2123 
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21. TERENC-PAWLICZAK, Romualda 
Muzyka dla wszystkich  // W: Edukacja w przedszkolu. [Cz.] 2, D-F / red. prowadz. 
Danuta Al-Khamisy. - Wwa : Raabe, [2001-]. - Segregator. – nr F-1.31. - S. 1-14 
Muzyka – nauczanie - przedszkola 
Sygn. czyt.P-2123 
 
22. TRIAS, Núria 
150 [Sto pi ęćdziesi ąt] rytmicznych zabaw dla dzieci  : spotkanie z muzyką / Núria 
Trias, Susana Pérez ; [il.] Luis Filella ; [tł. Anna Araszkiewicz] . - Poznań : "Publicat", 
2011. - 191, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (CD) 
Na płycie kompaktowej CD muzyka do wykorzystania przy poszczególnych 
zabawach. 
Rytmika - nauczanie - przedszkola ; Nauczanie początkowe - scenariusze zajęć ; Gry i zabawy 
ruchowe - nauczanie początkowe ; Gry i zabawy ruchowe - przedszkola ; Wychowanie przedszkolne - 
scenariusze zajęć ; Rytmika - nauczanie początkowe - metody 
Sygn. 234902, 234901,czyt.234900 
 
23. UCHYŁA-ZROSKI, Jadwiga 
Zabawa w muzyce, pie śni i ta ńcu  / Jadwiga Uchyła-Zroski // W: Dziecko w świecie 
zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i Ŝyciu codziennym / red. Bronisława 
Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 147 - 215 
Dziecko - rozwój psychofizyczny ; Umuzykalnianie ; Muzyka - nauczanie ; Pedagogika zabawy  
Sygn. 230030, 230029, czyt.230028 
 
24. WNUK, Barbara 
Czy pismo nutowe potrzebne jest przedszkolakom?  : z doświadczeń nauczyciela 
muzyki / Barbara Wnuk // W: Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-
oświatowych / pod red. Lidii Kataryńczuk-Mania, Juliusza Karcza, - Zielona Góra, 
Wydaw. UZ. Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych, 2002. – S.: 153-158 
Muzyka – nauczanie - przedszkola 
Sygn. 218842, czyt.218841 
 
25. ZAWADZKA, Danuta 
Piosenki dla przedszkolaka . [Cz.] 2, Chlipacze / teksty Danuta Zawadzka,  
muz. Adriana Miś  ; il. Agnieszka Kłos. - Kraków : "Skrzat", 2010. - [24] s. : il. kolor., 
nuty ; 19 x 20 cm + dysk optyczny (CD) 
Na s. 4 okł.: Rozśpiewany przedszkolak!. - Płyta CD zawiera 11 piosenek  
w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 3 im. bł. Ojca Gwidona w Krakowie oraz wersje 
instrumentalne utworów. 
Muzyka - nauczanie - przedszkola ; Piosenka dziecięca polska - 21 w. - melodia z tekstem 
podłoŜonym 
Sygn. 233537/Cz.2 
 
 
Artykuły z czasopism 
 
26. BAZYLEWICZ, Danuta 
Czarodziejskie skrzypce Henryka Wieniawskiego - scenariusz audycji muzycznej dla 
przedszkola / Danuta Bazylewicz [et al.] // Wychowanie Muzyczne. - 2011, nr 3,  
s. 26-34  
Scenariusz "Poranka Muzycznego" poświęconego Henrykowi Wieniawskiemu. 
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27. BĄK, BoŜena 
Aktywne słuchanie muzyki metoda Batii Strauss / BoŜena Bąk // BliŜej Przedszkola. - 
2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 16-17 
Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich. 
 
28. BĘBENEK, Anna 
Historia prawdziwa o sześciogłowym smoku i Małgosi - nie chce mi się /  
Anna Bębenek // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 1],  
s. 40-42 
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich. Rozwój myślenia matematycznego. Zabawy muzyczne. 
Relacje w grupie. Karty pracy. 
 
29. BIELSKA, Beata 
Gram na instrumentach perkusyjnych : zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci  
pięcio- i sześcioletnich / Beata Bielska // BliŜej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 67-[71] 
Słuchanie i śpiewanie, gra na instrumentach oraz tworzenie muzyki, ruch, step i taniec - formy 
aktywności zajęć muzycznych. Scenariusze zajęć. 
 
30. BONNA, Beata 
Zdolności audiacyjne a umiejętności muzyczne / Beata Bonna // Wychowanie 
Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 138-147 
Omówiono eksperyment, którego celem było znalezienie sposobów zwiększających efektywność 
rozwoju umiejętności muzycznych dzieci sześcioletnich w oparciu o istotne elementy teorii audiacji  
E. E. Gordona. 
 
31. BOSZKO-SZCZĘŚNIAK, Agnieszka 
Muzyka jest w nas / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2007, nr 3, s. 31-34 
Scenariusze zajęć wspomagających rozwój zdolności muzycznych dzieci przedszkolnych  
np. "Idzie wiosna", "Zwiastuny wiosny", "Bociek". Pomoce, przebieg zajęć. 
 
32. BOSZKO-SZCZĘŚNIAK, Agnieszka 
Wiosenny wietrzyk : zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci 5-6-letnich / Agnieszka 
Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 48-50 
Scenariusz. 
 
33. BOSZKO-SZCZĘŚNIAK, Agnieszka 
Zima - ciekawa pora roku / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 39-41 
Scenariusz zajęć przedszkolnych o charakterze muzycznym, z wykorzystaniem piosenki "Mróz, mróz" 
oraz zabaw badawczych (stany skupienia wody). 
 
34. BRODA-BAJAK, Maria 
Muzyczne zabawy z jesienią w tle / Maria Broda-Bajak // BliŜej Przedszkola. - 2011, 
nr 10, s. 78-81 
Konspekty zajęć muzyczno-ruchowych, przybliŜające dzieciom w wieku przedszkolnym jesienną porę 
roku. 
 
35. BRODA-BAJAK, Maria 
Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej / Maria  
Broda-Bajak, Monika Majewska // BliŜej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 88-92 
Charakterystyka poszczególnych faz zajęć z elementami muzykoterapii prowadzonych według 
Mobilnego Modelu Rekreacji Muzycznej autorstwa Macieja Kieryła wraz z propozycjami ćwiczeń  
i zabaw. 
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36. BRZESKA, Małgorzata 
W krainie Zimy / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 24-26 
Scenariusz zajęć dla przedszkolaków z elementami muzykoterapii o tematyce zimowej oraz zimowych 
zabaw na śniegu. 
 
37. CHRABĄSZCZ, Dorota 
Łabędzie : grupa 6-latki / Dorota Chrabąszcz // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 6, s. 44 
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia umuzykalniające. 
 
38. CIEŚLAK, ElŜbieta 
Ruch i muzyka / ElŜbieta Cieślak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3,  
s. 24-26 
Scenariusze zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci przedszkolnych np. "Wodny świat", "Łabędzie", 
"Koty". Przybory i środki dydaktyczne, przebieg zajęć. 
 
39. CIEŚLIK-KLAUZA, Joanna 
O aktywności muzycznej / Joanna Cieślik-Klauza // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2006, nr 3, s. 8 (136)-11 (139) 
Prekursorzy nowej pedagogiki artystycznej. Aktywne słuchanie muzyki. Integracja muzyki z plastyką. 
 
40. CZARNECKI, Marek 
Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne / Marek Czarnecki // Edukacja i Dialog. - 2001, 
nr 7, s. 38-45 
 
41. DANIEK-SALAWA, Jadwiga 
Muzyka Chopina wciąŜ gra... : scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich / Jadwiga Daniek-
Salawa // BliŜej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 88-[89] 
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności słuchania muzyki powaŜnej oraz wyraŜania emocji  
i spostrzeŜeń temu towarzyszących w ekspresji ruchowej, słownej i plastycznej. 
 
42. DAROS, Jolanta 
Śpiewam, gram, tańczę i rysuje - czyli klasyka na wesoło / Jolanta Daros,  
Alina Przybysz // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 6, s. 40-[41] 
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych. 
 
43. DENCIKOWSKA, Beata 
Muzyka jako jedna z form intensyfikujących zajęcia ruchowe / Beata Dencikowska // 
Lider. - 2008, nr 9, s. 17-18 
Metoda Emila Jacques Dalcroze’a. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana. Metoda Karla Orffa. 
Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniesów. 
 
44. DERA, Iwona 
Śpiew w Ŝyciu dziecka / Iwona Dera // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 5, s. 66-68, 70 
Uwarunkowania rozwoju poprawności śpiewu. Charakterystyka, rozwój, higiena głosu i słuchu 
dziecka. Narząd słuchu. Miejskie Przedszkole nr 20 w Lesznie. 
 
45. DOMARACKA, Joanna 
Muzyka w przedszkolu : jak jest - jak być powinno / Joanna Domaracka // 
Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 5, s. 47-49 
Jak powinna wyglądać nauka muzyki w przedszkolu - z doświadczeń nauczyciela. 
 
46. DOMARACKA, Joanna 
Muzyka w przedszkolu : jak jest, a jak być powinno / Joanna Domaracka // BliŜej 
Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 74 
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47. GAJEWSKA, Aniela 
W zaczarowanej krainie spinaczy / Aniela Gajewska // BliŜej Przedszkola. - 2008,  
nr 2, s. 52-53 
Scenariusz zajęć przedszkolnych (zabawy rytmiczne, śpiewane, ruchowe). 
 
48. GWAREK, Anna 
Wszystko moŜe być muzyką / Anna Gwarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007,  
nr 3, s. 18-22 
Scenariusz dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Przykłady zabaw muzyczno-ruchowych na cały tydzień, 
które umoŜliwiają jednoczesny rozwój umysłowy, emocjonalny i ruchowy dziecka. 
 
49. HOFFMAN-LIPSKA, Ewa 
Muzyka w przedszkolu / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, 
nr 1, s. 4[4]-9[9] 
Znaczenie muzyki dla ogólnego rozwoju. Rozwój muzyczny dzieci. Przygotowanie dzieci do odbioru 
muzyki. 
 
50. HOFFMAN-LIPSKA, Ewa 
Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 20(340)-29(349) 
Sposoby wpływania muzyki na rozwój dzieci w zakresie sprawności fizycznej, intelektualnej i rozwój 
ogólny. Przykłady ćwiczeń 
 
51. HOFFMAN-LIPSKA, Ewa 
Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2 / Ewa Hofman-Lipska // Wychowanie 
w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 24-31 
Rozwijanie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach, słuchanie utworów muzycznych. 
 
52. HOFFMAN-LIPSKA, Ewa 
Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 1 / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie 
w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 12 (140)-17(145) 
Rozwijanie wraŜliwości słuchowej. Przykłady ćwiczeń muzycznych. 
 
53. JANUSZEWSKA-WARYCH, Maria 
Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci / Maria Januszewska-Warych 
// Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. [109]-123 
RozróŜnienie między uzdolnieniami (struktura złoŜona z wielu zdolności muzycznych) a zdolnościami 
muzycznymi (słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu, smak muzyczny). Czynniki 
składowe muzykalności (poczucie tonalne, zdolność do wyobraŜeń słuchowych, poczucie rytmu). 
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesu edukacji muzycznej. Rozwój muzykalności u dzieci 
przedszkolnych i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. 
 
54. JASIŃSKA-KANIA, Ewa 
Z muzyka w przedszkolu / Ewa Jasińska-Kania. - (Wychowanie przez sztukę) //  
BliŜej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 58-62, 64-[65] 
Omówienie zagadnień związanych ze śpiewem i ćwiczeniami mowy, ruchem przy muzyce, gra  
na instrumentach, słuchaniem muzyki, tworzeniem muzyki, a takŜe określenie zakresu wiedzy  
oraz ćwiczeń dla 3-, 4-, 5- i 6-latkow do kaŜdego z wymienionych obszarów. 
 
55. KABACIŃSKA, Anna 
Metoda zuchowa w przedszkolu / Anna Kabacińska, Aleksandra śuber //  
BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 6, s. 54-55 
Piosenki połączone z ruchem. 
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56. KAIPER, Małgorzata 
Raszyn z tańcem i piosenka / Małgorzata Kaiper // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2011, nr 7, s. 61-62 
Raszyńskie Przedszkole "Pod Topolą" organizatorem "Muzycznej Wiosny Pod Topolą" czyli festynu 
na terenie swojej placówki dla społeczności lokalnej (występy muzyczne i taneczne przedszkolaków 
oraz wiele innych ciekawych pokazów). 
 
57. KAJA, Piotr 
Piosenka dla przedszkolaka jaka jest, jaka być powinna? / Piotr Kaja //  
BliŜej Przedszkola. - 2010, nr 1, s. 38-40 
Kryteria jakie powinien spełniać repertuar muzyczny przeznaczony dla dziecka w wieku 
przedszkolnym. 
 
58. KAROLCZAK, Joanna 
Namalować muzykę Chopina : zabawy z trzylatkami / Joanna Karolczak // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s. 35-37 
Scenariusz zajęć przedszkolnych sprzyjających rozwojowi umiejętności słuchania muzyki powaŜnej, 
rozwojowi wyobraźni muzycznej przez improwizację ruchową i plastyczną oraz poznawaniu utworów 
Fryderyka Chopina. 
 
59. KĘPKA, Jadwiga 
Aktywnie słuchamy muzyki powaŜnej / Jadwiga Kępka // BliŜej Przedszkola. - 2009, 
nr 10, s. 58 
Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss, wykorzystywana w pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym (charakterystyka oraz zalety, etapy pracy z utworem). 
 
60. KĘPKA, Jadwiga 
Słuchanie ciszy / Jadwiga Kępka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4,  
s. 42-43 
Przykłady ćwiczeń. Doświadczanie ciszy. 
 
61. KIWIOR, Katarzyna 
Coraz bliŜej święta : zabawy muzyczne / Katarzyna Kiwior // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 30-32 
Konspekt zajęć muzyczno-ruchowych, przybliŜający dzieciom w wieku przedszkolnym świat sztuki  
i ruchu. 
 
62. KIWIOR, Katarzyna 
Improwizacja w zajęciach muzyczno-ruchowych / Katarzyna Kiwior // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 22-24 
Rola improwizacji artystycznej (ruchowej, muzycznej) w poznawaniu, uczeniu się i rozwijaniu w wieku 
przedszkolnym. 
 
63. KIWIOR, Katarzyna 
Jesienne zabawy muzyczne / Katarzyna Kiwior // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2010, nr 8, s. 42-45 
Konspekt zajęć umuzykalniających (zajęcia ruchowe, rytmiczne, taneczne). 
 
64. KOŁODYŃSKA, Iwona 
Zabawy muzyczne / Iwona Kołodyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, 
s. 296-298 
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65. KOŁODZIEJSKI, Bolesław 
Zajęcia umuzykalniające / Bolesław Kołodziejski // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2001, [nr] 9, s. 533-535 
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i Metoda Dobrego Startu. Wychowanie 
przedszkolne. 
 
66. KUSZ, ElŜbieta 
Chopin w przedszkolu / ElŜbieta Kusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5,  
s. 294-296 
Całoroczny cykl koncertów przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertów. 
 
67. LASKOWSKA, Edyta 
Uroki wiosny / Edyta Laskowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 30-33 
Scenariusz zajęć dla 5-latkow z zastosowaniem pedagogiki muzycznej C. Orffa. Rozwijanie 
aktywności muzycznej i ruchowej. 
 
68. ŁOPIŃSKA, Bogumiła 
Dobre rady : inscenizacja słowno-muzyczna dla 5-latków / Bogumiła Łopińska, 
Małgorzata Karwowska // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 75-76 
 
69. MACIEJEWSKA, Anna 
Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego  
i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem funduszy europejskich / Anna 
Maciejewska, Mirosława Matczak // Przegląd Edukacyjny. - 2010, nr 5, s. 2-4 
Omówienie projektu realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 
Scenariusz zajęć z zakresu aktywności muzycznej (grupa 5-6-latków). 
 
70. MALEC, Zofia 
Zabawy dydaktyczne w edukacji muzycznej dzieci 6-letnich (w opinii nauczyciela 
przedszkola) / Zofia Malec, Justyna Modrzejewska, Martyna Szczotka // Nauczyciel 
 i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. [97]-102 
Na podstawie badan, których celem była próba ustalenia, czy i w jakim stopniu nauczyciele 
wykorzystują zabawy dydaktyczne w procesie przedszkolnej edukacji muzycznej. 
 
71. MAŁECKA, Justyna 
Zabawy muzyczne / Justyna Małecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6,  
s. 33-34 
 
72. MIEDZIŃSKA, Aurelia 
W krainie Indian / Aurelia Miedzińska, Magdalena Paściak, Iwona PraŜmowska // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 39-40 
Scenariusz zabawy rytmiczno-muzycznej dla dzieci pięcioletnich mającej na celu nauczenie dzieci 
umiejętności współpracy w grupie, uwraŜliwienie słuchu dziecka na róŜne barwy głosu, kształtowanie 
poczucia rytmu. 
 
73. MUSIELAK, Beata 
Fryderyk Chopin nas zaciekawił / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2010, nr 6, s. 47-48 
Propozycja cyklu zajęć o Fryderyku Chopinie w przedszkolu w ramach obchodów Roku 
Chopinowskiego (m.in. nauka gry na pianinie, zajęcia, wycieczki). 
 
74. MUSIELAK, Beata 
Muzyka blisko dziecka / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, 
s. 37 (165)-40 (168) 
Zabawy muzyczno-ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek. 
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75. NAMYSŁOWSKA-śELEŹNIK, Maria 
Kukułkowe Radio / Maria Namysłowska-śeleźnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2001, [nr] 5, s. 291-294 
Metodyka tworzenia radiowych zajęć umuzykalniających. 
 
76. NAUMOWICZ, Małgorzata 
Zajęcia muzyczne z poezją Franciszka Kobryńczuka / Małgorzata Naumowicz // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 2, s. 107-109 
Ćwiczenia muzyczne z udziałem mowy. 
 
77. NIE JEDZ 
Nie jedz muchomorów : włoska polka : gra na instrumentach perkusyjnych /  
red. Maria Tomaszewska // BliŜej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 86-[87] 
Opis zajęć muzyczno-ruchowych połączonych z przygotowaniem pracy plastycznej oraz gra  
na instrumentach perkusyjnych. 
 
78. PADEREWSKA, Alicja 
Zajęcia muzyczno-rytmiczne w przedszkolu / Alicja Paderewska // Gazeta Szkolna : 
aktualności. - 2003, nr 42, s. 18 
Przykładowy scenariusz korowodu wiosenno-letniego. 
 
79. PARSZEWSKA, Ewa 
Spotkanie z patronem przedszkola / Ewa Parszewska // Wychowanie w Przedszkolu. 
- 2005, nr 3, s. 54[182]-56[184] 
Edukacja muzyczna dzieci. 
 
80. PAZUR, Barbara 
Audiacja wstępna na etapie przedszkola – projekt zajęć muzycznych prowadzonych 
metodą E. E. Gordona / Barbara Pazur // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, 
nr 3, s. 155-167 
 
81. PĘDZISZ, ElŜbieta 
Zwierzęta z wiejskiego podwórka – zabawy muzyczno-słuchowo-ruchowe / ElŜbieta 
Pędzisz // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 82-83, z. 2, s. 6-7 
Scenariusz zajęć dla 4-latków. 
 
82. PIOTROWSKA, Anna 
Percepcja widowisk muzycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym : (badania  
na przykładzie "Piotrusia i wilka" S. Prokofiewa) / (Anna Piotrowska) // Ruch 
Pedagogiczny. - 2000, nr 1/2, s. 96-[104] 
 
83. PIOTROWSKA, Anna 
W wiejskiej zagrodzie : zabawy muzyczne / Anna Piotrowska // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2003, [nr] 4, s. 232-233 
MontaŜ słowno-muzyczny o tematyce wiejskiej. 
 
84. PIÓRKOWSKA, ElŜbieta 
Dźwięki gamy wszyscy znamy / ElŜbieta Piórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2005, nr 1, s. 25[25]-28[28] 
Konspekt zajęcia umuzykalniającego, którego celem jest wyodrębnienie dźwięków, odróŜnianie 
dźwięków wysokich i niskich. Ilustrowanie dźwięków ruchem. 
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85. PISARZOWSKA, Justyna 
Spotkanie z muzyka powaŜną / Justyna Pisarzowska // Wychowanie w Przedszkolu. 
- 2005, nr 6, s. 30(350)-32(352) 
Jak zapoznać dzieci z utworami muzycznymi. 
 
86. PRZYGODA, Beata 
Na łące / Beata Przygoda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 36-37 
Konspekt zajęć w przedszkolu. UwraŜliwianie słuchu dzieci na brzmienie roŜnych instrumentów, 
kształtowanie poczucia rytmu, określanie tempa muzyki itp. Gry i zabawy ruchowe. 
 
87. PYKOSZ, Teresa 
Deszczu granie / Teresa Pykosz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1,  
s. 20[20]-24[24] 
Przykład zajęcia, którego celem jest słuchanie muzyki powaŜnej. 
 
88. PYRA, Dorota 
Kołysanka - nie tylko na dobranoc / Dorota Pyra // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2007, nr 1, s. 49-50 
Propozycja uczenia dzieci przedszkolnych tekstów i melodii kołysanek (moŜna np. zrobić grzechotki  
z pudełek wypełnionych kaszą manną lub woreczków z grochem, szeleścić foliowymi torebkami). 
 
89. RAKOWSKA, ElŜbieta 
Muzykowanie z instrumentem orffowskim / ElŜbieta Rakowska // Wychowanie 
Muzyczne w Szkole.- 2008, nr 3, s. 34-41 
 
90. RASZEWSKA, Maria 
Nietypowi muzyczni pomocnicy / Maria Raszewska // Klanza w Zabawie i Edukacji 
Dzieci. - 2004, nr 1, s. 3-7 
Prezentacja instrumentów muzycznych zrobionych przez autorkę i wykorzystywanych  
w muzykoterapii. Rola jaka odgrywają w pracy z dzieckiem, równieŜ w pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 
 
91. RASZKA, Jadwiga 
Muzyczna kraina / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7,  
s. 22-32 
Zabawy muzyczne z wykorzystaniem literatury dziecięcej dla przedszkolaków. Przykłady zabaw: 
Jesień z muzyką, Zima z muzyką, Wiosna z muzyką, Lato z muzyką. 
 
92. RECZUCH, Monika 
Źródło radości / Monika Reczuch // BliŜej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 64-66 
Istota oraz zalety wychowania muzycznego na etapie przedszkolnym. Oddziaływanie muzyki  
na dziecko. Idea C. Orffa. 
 
93. RUDZIŃSKA, Agnieszka 
Muzyczne spacery : edukacja sześciolatków / Agnieszka Rudzińska // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 38-40 
 
94. RYCHŁAWSKA-KRZYŚKO, Anna 
FlaŜolet w przedszkolu / Anna Rychławska-Krzyśko // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2004, nr 6, s. 32-33 
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95. RYTEL-LAYCOCK, Kinga 
Chopin w Belgii / Kinga Rytel-Laycock // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8,  
s. 38-39 
Metodyka zajęć umuzykalniających w grupie międzynarodowej i polskiej w przedszkolu w Belgii. Opis 
zajęć muzycznych przybliŜających utwory Chopina w Roku Chopinowskim, prowadzonych  
przez polska nauczycielkę. 
 
96. SIENKIEWICZ-WILOWSKA, Julia Anastazja 
Muzyka a rozwój dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 18-22 
Funkcje muzyki we wspieraniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie zainteresowań 
muzycznych dziecka. Kształtowanie podstawowych umiejętności muzycznych. 
 
97. SIUDAK, Urszula 
Umuzykalnienie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2003, [nr] 6, s. 342-344 
Ćwiczenia rytmiczne z uŜyciem instrumentów perkusyjnych. 
 
98. SIUDA-LENDZION, Jolanta 
W wiosce Smerfów : grupa 4, 5-latki / Jolanta Siuda-Lendzion // BliŜej Przedszkola. - 
2008, nr 6, s. 49-50 
Zabawy dydaktyczne. Zabawy z instrumentami, kolorami, matematyczne. Scenariusz zajęć. 
 
99. SKIBA, Martyna 
Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss / Martyna Skiba // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 30-34 
Przedszkole nr 274 w Warszawie. Scenariusz inscenizacji słowno-muzycznej pt. Leśne elfy budzą 
wiosnę (grupa trzylatków). Scenariusz zajęć integracyjnych z rodzicami pt. PodroŜ do Krainy 
Wesołych Zwierząt (grupa trzylatków). 
 
100. SKÓRA, Dorota 
Łąka pełna niespodzianek / Dorota Skóra // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 7/8 
[Magazyn Specjalny, z. 1], s. 43-45 
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich. Zabawa metodą opowieści ruchowej przy dźwiękach 
muzyki relaksacyjnej. Zabawa matematyczna. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych. 
Zabawa doskonaląca umiejętność czytania. Udział w zajęciach rodziców. 
 
101. SKURKA, Elwira 
Spotkania z plastyka i muzyką / Elwira Skurka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, 
nr 9, s. 59-60 
Integracja plastyki i muzyki w przedszkolu jako sposób na stymulowanie wszechstronnego rozwoju 
dziecka. 
 
102. SMOCZYŃSKA, Urszula 
Zabawy i ćwiczenia ruchowe / Urszula Smoczyńska // Wychowanie Muzyczne  
w Szkole. - 2008, nr 3, s. 46-47 
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich. Podsumowanie wiadomości z dwóch lat pracy  
nad umuzykalnieniem w przedszkolu. 
 
103. SMUŁKOWSKA, Katarzyna 
Mamo, tato skąd się wziąłem? / Katarzyna Smułkowska // BliŜej Przedszkola. - 2008, 
nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 2], s. 36 
Scenariusz zajęć dla dzieci 5,6-letnich. Zabawy ruchowe przy muzyce. 
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104. SOBIŃSKA, Hanna 
Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007,  
nr 3, s. 35-36 
Funkcje muzykoterapii. Techniki wykorzystywane w ramach muzykoterapii. Scenariusz zajęć  
z elementami muzycznymi "Nadchodzi wiosna" dla dzieci przedszkolnych. 
 
105. SOBOTKO, Ewa 
Zaczarowane instrumenty / Ewa Sobotko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, 
s. 30 (158)-32 (160) 
Konspekt zajęć z wykorzystaniem zabaw i tańców. 
 
106. SOŁTYSIK, Agnieszka 
Scenariusze całodziennych zajęć muzyczno-plastycznych dla przedszkolaków / 
Agnieszka Sołtysik // Wychowanie Muzyczne. - 2011, nr 4, s. 47-50 
 
107. SORSA, Anna 
Muzyka w pracy z dziećmi / Anna Sorsa, Irena Kalinowska // Wychowanie Muzyczne 
w Szkole. - 2008, nr 4, s. 69-70 
Muzyka , śpiew i taniec - korzyści jakie czerpią dzieci z tych zajęć (z doświadczeń nauczycieli). 
 
108. SOWIŃSKA, Anna 
Kolczasty jeŜ / Anna Sowińska // BliŜej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 92-[93] 
Artykuł zawiera pomysł na wykonanie z dziećmi jeŜowej rodzinki. Wykonanie pracy poprzedzają 
wprowadzające dzieci w temat zabawy muzyczno-ruchowe oraz rytmiczne. 
 
109. SUŚWIŁŁO, Małgorzata 
Inteligencja muzyczna / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, 
nr 2, s. 17-22 
Zdefiniowanie pojęcia "inteligencja muzyczna". Szkic projektu rozwijania inteligencji muzycznej dzieci 
w przedszkolu - omówienie poszczególnych etapów. 
 
110. SZYMCZAK, Renata 
Wpływ aktywności muzycznej na ekspresję plastyczną / Renata Szymczak // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 46-50 
Wpływ ruchu przy muzyce, gry na instrumentach i słuchania utworów muzycznych na twórczość 
plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
111. ŚNIADKOWSKA, Karolina 
Jesienne muzykowanie ruchem / Karolina Śniadkowska // BliŜej Przedszkola. - 2011, 
nr 10, s. 82-83 
W artykule zostały opisane dwa tańce: taniec Jesienne liście do Uwertury z baletu Dziadek  
do orzechów Piotra Czajkowskiego oraz taniec Na grzyby do głównego tematu z filmu Grek Zorba 
Mikisa Theodorakisa. 
 
112. ŚWIĘTO 
Święto ziemniaka : mała orkiestra : gra na instrumentach perkusyjnych / red. Maria 
Tomaszewska // BliŜej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 78-79 
Artykuł składa się z dwóch scenariuszy. W jednym z nich została zawarta piosenka Kartofle,  
a w drugim propozycja aranŜacji utworu W. A. Mozarta do gry na instrumentach perkusyjnych. 
Inspiracjom muzycznym towarzysza inne propozycje ciekawych zajęć i zabaw. 
 
113. TARCZYŃSKI, Jacek 
Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów (według idei Carla Orfa) / Jacek 
Tarczyński // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 35(99)-39(10) 
Praca w systemie Carla Orffa. Wykorzystanie róŜnych przedmiotów do gry z improwizacją. 
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114. TOMASZEWSKA, Maria 
W promieniach słońca : zabawy plastyczne i muzyczno - ruchowe / Maria 
Tomaszewska // BliŜej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 64-65 
Scenariusze zajęć plastycznych i muzyczno - ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 
115. TOMASZEWSKA, Maria 
Chuchuua : zabawa plastyczno-ruchowa / Maria Tomaszewska // BliŜej Przedszkola. 
- 2010, nr 11, s. 50-51 
Propozycja zabawy dla przedszkolaków z wykorzystaniem piosenki "Chuchuua" (tekst i nuty). 
 
116. TOMASZEWSKA, Maria 
Idą Święta : zabawy plastyczne i muzyczno-ruchowe / Maria Tomaszewska // BliŜej 
Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 57-59 
Propozycje zadań plastycznych oraz zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych dla przedszkolaków 
wraz z nutami i tekstami kolęd ("Oj, maluśki, maluśki, maluśki", "Dzyń, dzyń, dzyń, Mikołaju Święty"). 
 
117. TOMASZEWSKA, Maria 
Idź moja droga : zabawa plastyczno-ruchowa / Maria Tomaszewska // BliŜej 
Przedszkola. - 2010, nr 9, s. [48] 
Scenariusz zabawy plastyczno-ruchowej dla grupy 2-3 latków z wykorzystaniem piosenki "Marsz 
dzieci" (tekst i nuty). 
 
118. TOMASZEWSKA, Maria 
Jabłuszko rumiane : zabawa plastyczno-ruchowa / Maria Tomaszewska // BliŜej 
Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 54 
Propozycja zabawy dla przedszkolaków z wykorzystaniem piosenki "Jabłuszko rumiane" (tekst i nuty). 
 
119. TOMASZEWSKA, Maria 
Królik : zabawa plastyczno-ruchowa / Maria Tomaszewska // BliŜej Przedszkola. - 
2010, nr 10, s. 54-55 
Propozycja zabawy dla przedszkolaków z wykorzystaniem francuskiej piosenki dziecięcej "Królik" 
(tekst i nuty). 
 
120. TOMASZEWSKA, Maria 
Płyną chmurki : zabawa muzyczno-ruchowa / Maria Tomaszewska // BliŜej 
Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 50 
Propozycja zabawy dla przedszkolaków z wykorzystaniem piosenki "Płyną chmurki" (tekst i nuty). 
 
121. TOMASZEWSKA, Maria 
Słonie w pajęczynie : pląs hiszpańskich dzieci / Maria Tomaszewska // BliŜej 
Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 49 
Scenariusz zabawy plastyczno-muzycznej dla grupy 3-4-latków z wykorzystaniem dziecięcej piosenki 
hiszpańskiej "Słonie w pajęczynie" (tekst i nuty). 
 
122. WAŁASZEWSKA, Izabela 
Muzyka w uroczystościach przedszkolnych / Izabela Wałaszewska // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 31-34 
Znaczenie muzyki w uroczystościach przedszkolnych. Kalendarz imprez i uroczystości 
przedszkolnych. Rodzaje uroczystości, które moŜna wzbogacić elementami muzycznymi. 
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123. WENKER, Mariola 
Spotkania z muzyką etniczną / Mariola Wenker // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2011, nr 8, s. 54 
Warsztaty muzyki etnicznej w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Tony Halika w Toruniu. Zapoznawanie  
z gatunkiem muzycznym prezentowanym przez patrona Przedszkola. Rozwijanie zainteresowań 
kulturą charakterystyczną dla grup etnicznych Afryki, Ameryki Południowej i innych kontynentów. 
Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej. 
 
124. WIEMAN, Maria 
Wychowanie muzyczne dzieci trzyletnich / Maria Wieman // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 38-40 
Przykłady zabaw. 
 
125. WINCZEWSKA, Aneta 
Dźwięki wokół nas - zabawy muzyczne / Aneta Winczewska // śycie Szkoły. - 2011, 
nr 10, s. 26-30 
"Malowanie dźwiękiem" w przedszkolu jako forma pracy łącząca doznania muzyczne z ekspresją 
plastyczna. Wyzwalanie wyobraźni i twórczości. 
 
126. WITEN, Jolanta 
W krainie dźwięków / Jolanta Witen // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3,  
s. 27-30 
Przykłady zabaw muzycznych i plastycznych dla dzieci 4-, 5-, 6-letnich (np. rysowanie w takt piosenki, 
układanie melodii do wyliczanek, powtarzanie fragmentów piosenki za nauczycielem, samodzielne 
budowanie instrumentów muzycznych-grzechotek, wykorzystanie kubków, szklanek do wydawania 
dźwięków). Wprowadzanie dzieci sześcioletnich w świat muzyki powaŜnej poprzez słuchanie utworów 
znanych klasyków. 
 
127. WOŹNIAK, Małgorzata 
Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3,  
s. 38-40 
Prezentacja faz zajęć z elementami muzykoterapii według Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej. 
Propozycje zabaw i ćwiczeń na poziomie wychowania przedszkolnego. 
 
128. WOŹNIAK, Małgorzata 
Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak. - (Zielone 
światło dla sześciolatka) // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37-42 
Prezentacja dwóch scenariuszy zajęć dla dzieci sześcioletnich: "Gdybym mieszkał na biegunie" 
(zabawy przy muzyce) oraz "Marcowa pogoda" (analiza sylabowa wyrazów, doskonalenie 
umiejętności liczenia). 
 
129. WOŹNICZKA, Ewa 
Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2010, nr 1, s. 10-16 
Prezentacja wybranych aspektów oddziaływań muzykoterapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki 
wieku przedszkolnego. 
 
130. WÓJTOWICZ, Małgorzata 
Twórcze inspiracje / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007,  
nr 9, s. 28-30 
Propozycja zajęć, w których moŜna wykorzystać atrybuty jesieni do rozwoju umysłowego, ruchowego, 
kulinarnego, plastycznego oraz muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym. 
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131. ZARZYŃSKA-CIĘśAR, JOANNA 
Marcowe psoty / Joanna Zarzyńska-CięŜar // BliŜej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 56 
Scenariusz zajęć przedszkolnych z udziałem rodziców (przyswajanie nazewnictwa por roku, cyklów 
przyrodniczych, zabawy gramatyczne, muzyczne). 


