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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia Fonogestyka 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno;  
powiat gnieźnieński, ulica Chrobrego 12;  
tel. 61 426 39 97; 
e-mail - sp5gniezno@post.pl;  
strona www - www.sp5gniezno.home.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Agnieszka Walczak 
nauczyciel muzyki i informatyki 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 
 

         Inspiracją do stworzenia tego projektu była dla mnie książka mojej byłej 

nauczycielki ze studiów - pani Krystyny Stasińskiej: "120 lekcji muzyki".  

Przypomniałam sobie różne metody, których się uczyłam a w szczególności 

FONOGESTYKĘ.  

Polega ona na śpiewaniu "razem z ręką".  

Układ dłoni oznacza zgłoski solmizacyjne, a ruch ręki w górę lub w dół wskazuje na 

"ruch melodii".  Pomaga to w nauce czytania nut głosem.  
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Początkowo fonogestyką posługuje się tylko nauczyciel, następnie poszczególne 
gesty wykonują także uczniowie.  
Fonogestyka jest bezcenna przy uczeniu dzieci, ponieważ ułatwia wyobrażanie sobie 
wysokości dźwięku i umożliwia śpiewanie solmizacją nawet wówczas, gdy dzieci nie 
znają jeszcze zapisu dźwięków na pięciolinii. 

 
 
 
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

          Metoda ta sprawia uczniom wiele radości z tworzenia oraz z efektów swojej 
pracy, co powoduje, że i ja przeprowadzam te zajęcia z większym zadowoleniem 
i satysfakcją. 
Wynikiem realizacji zajęć z zastosowanie fonogestyki jest aktywizacja uczniów, 
(nawet tych, którzy nie znają biegle nut), ich większe zainteresowanie muzyką oraz 
kształtowanie koordynacji słuchowo - ruchowej i poprawa pamięci. 
Dzieci doskonaliły estetykę ruchu, kształtowanie orientacji, rozwijanie procesów 
hamowania i pobudzania przez stosowanie różnych sygnałów (nut lub pauz). 
Uczniowie bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie, gdy wpadli na pomysł, aby w domu 
każdy z nich wymyślił własne ćwiczenie z fonogestyką a następnie zaprezentował 
je na kolejnych zajęciach. Ambitni uczniowie próbowali wykonać to ćwiczenie 
dodatkowo ze śpiewem. Inni natomiast wykorzystali do ćwiczeń obie ręce.  
 
        Uważam, że metoda ta powinna być częściej stosowana na lekcjach muzyki, 
gdyż atrakcyjność tej formy dała każdemu uczniowi możliwość aktywnego 
uczestniczenia  w zajęciach oraz umożliwiła i ułatwiła dzieciom proces uczenia się 
nut  i czytania ich solmizacją. 

 
 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

 
 

 
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

Przykładowe ćwiczenia znajdują się na naszej szklonej stronie: 
http://www.sp5gniezno.home.pl 
w górnym menu: Uczeń / muzyka / fonogestyka. 

 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://www.sp5gniezno.home.pl/

