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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia Tataizacja 

 
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.sp5.gniezno.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 nauczania dzieci takim sposobem była dla mnie metoda Kodaly'a. 

Jak wiadomo w śpiewaniu bardzo ważne jest poczucie rytmu. Przy ćwiczeniach 

rytmicznych w metodzie Kodaly'a wykorzystywana jest tataizacja. Polega ona na 

nadaniu poszczególnym wartościom rytmicznym odpowiadających im sylab 

rytmicznych.  

Opierają się na tej metodzie, nadałam niektórym wartościom rytmicznym swoje 
nazewnictwo:  

"łoooo" - dla całej nuty; 
"tuu" - dla półnuty; 
"ta" - dla ćwierćnuty; 
"ti" - dla ósemki;  
"to" - dla szesnastki; 
"sza" - dla pauzy ćwierćnutowej;  
"ym" (bezgłośne) - dla pauzy ósemkowej i szesnastkowej.  

Przy odczytywaniu tematów rytmicznych tą metodą dzieci szybciej uczą się wartości 

nut i pauz, ponieważ wypowiadają te wartości na głos. Ćwiczenia takie są czynnikiem 

profilaktycznym, który uspokaja dziecko napięte, a pobudza i inspiruje bierne. 
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2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

          Wynikiem realizacji TATAIZACJI na lekcjach muzyki było poszerzenie 
i utrwalenie wiedzy uczniów o wartościach rytmicznych - nut i pauz. Jest to metoda 
bardzo obrazowa i łatwa dla przyswojenia przez dzieci. 

 Początkowo nauczyciel prezentuje tataizację, następnie łatwe ćwiczenia, zapisane 
na tablicy, wykonują także uczniowie (początkowo wspólnie z nauczycielem). 
 

Przykładowe ćwiczenia: 

 
 

 
 
 

 Następnie uczniowie wykonują rytmy samodzielnie, również z podziałem na grupy.   

 Uczniowie tworzą własne rytmy, a potem prezentują je tataizacją. 

 Nauczyciel wykonuje rytm tataizacją. Uczniowie powtarzają go, a potem nazywają 
(lub/i  zapisują) kolejne wartości. 
 

Udział w lekcji dostarczył wszystkim wiele emocji, radości i dobrej zabawy. Ułatwił 
proces uczenia się i zmobilizował do aktywności. Uczniowie rozwijali swoje 
umiejętności rytmiczno-metryczne.  
        Uważam, że zastosowanie tej metody jest uzasadnione i prowadzi do 
zwiększenia efektywności nauczania.  

 
 
 

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: 
www.sp5.gniezno.pl 
w górnym menu: Uczeń / muzyka / tataizacja. 

 
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/

