Innowacja pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019
„Kolorowa muzyka czyli zabawy z Bum Bum Rurkami”

Wstęp
Od kilkunastu lat Boomwhackers czyli Bum Bum Rurki wykorzystywane są na
całym świecie podczas pracy z dziećmi łącząc w sobie walory rozrywkowe i
edukacyjne. Ich pomysłodawcą jest Craig Ramsell, uznany przez program
Galileo za 4 najdziwniejszego twórcę biznesu na świecie. W Polsce jednym z
propagatorów i instruktorów gry na jest Dawid Gacek z krakowskiej Firmy
Muzycznej.
Bum Bum Rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w
dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Poszczególne Bum Bum
Rurki maja odmienne kolory odpowiadające konkretnym dźwiękom. Instrument
ten daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy i edukacji muzycznej.
Projekt realizowany będzie w klasie Ia. Liczba uczestników: 20.

Cele główne projektu:
- integracja zespołu klasowego,
- nauka podstawowych elementów muzyki takich jak rytm, melodia i harmonia,
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju wrażliwości estetycznej i działalności
artystycznej,
- wspieranie aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z
rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do
tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku.
Cele szczegółowe projektu:
- nawiązanie prawidłowych relacji w grupie,
- kształcenie umiejętności współpracy w zespole,
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- dostarczanie różnych sposobów wyrażania siebie i swoich uczuć,
- rozwijanie muzykalności,
- rozwijanie spostrzegania, wyobrażania i myślenia,
- kształcenie koncentracji uwagi, szybkości orientacji, pamięci
- pobudzenie aktywności
- opanowanie umiejętności gry z zastosowaniem różnych metod wydobycia
dźwięku,
- zaznajomienie z nazwami solmizacyjnymi gamy
- dostarczanie radości i zadowolenia ze wspólnej zabawy
Przewidziane efekty. Uczeń:
- wie co to są Bum Bum Rurki, zna zasady gry na nich,
- tworzy improwizacje inspirowane wyliczankami, rymowankami i
rytmizowanymi tekstami,
- gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne
- wykonuje tematy rytmiczne wybranych znanych utworów,
- wykonuje akompaniament do śpiewu,
- eksperymentuje i poszukuje dźwięków,
- potrafi melodię, łatwą piosenkę,
- współpracuje z zespołem klasowym

Realizacja działań:
Zajęcia z Bum Bum Rurkami będą odbywały systematyczne, w ciągu całego roku
szkolnego. Czas poszczególnych zajęć będzie zróżnicowany, w zależności od
założonego zadania do zrealizowania. Mogą być przerywnikiem w innych
zajęciach edukacyjnych lub głównym problemem do realizacji podczas zajęć.
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Harmonogram działań:
1. Działania wstępne:
- zapoznanie z Bum Bum Rurkami jako instrumentem muzycznym,
- odkrywanie sposób wydobywania dźwięków,
- odkrywania różnych możliwości zabawy z rurkami,
- ustalenie zasad używania rurek
2. Zabawy i ćwiczenia wykorzystujące rytm i harmonię.
3. Tańce i zabawy przy muzyce.
4. Granie piosenek i melodii.
5. Zabawy sprawnościowe.
6. Zabawy z wyobraźnią – rurki jako rekwizyt w odgrywaniu scenek.
7. Gra dydaktyczna „Przybij rurkę” czyli komputerowy dyrygent ilustrujący
spadające Bum Bum Rurki na ekranie. Uczniowie muszą uderzać tubami
w odpowiednim momencie, tak by zagrać melodię lub akord.
Ewaluacja projektu:
Ewaluacja odbywać się będzie poprzez obserwację, a postępy w posługiwaniu
się Bum Bum Rurkami będą dostępne na profilu facebooka Aneta Ostrowska
Minikowo w formie zdjęć i filmików. Prezentacja umiejętności dzieci odbędzie
się podczas wybranej uroczystości dla rodziców lub uroczystości szkolnej.
Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu
wychowawczej podczas rady analitycznej na końcu roku szkolnego.
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