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Praca z uczniem zdolnym na zajęciach wokalnych
Każdy uczeń Gimnazjum nr 1 w Rumi, który chce kształcić swój głos na
zajęciach wokalnych, musi wziąć udział w przesłuchaniu, które odbywa się
każdego roku we wrześniu. Przesłuchanie polega na sprawdzeniu ogólnych
zdolności muzycznych: słuchu, pamięci muzycznej, poczucia rytmu. Kandydaci
są poproszeni o zaśpiewanie wybranej piosenki, powtórzenie usłyszanych
dźwięków i rytmu.
Z osobami, u których w czasie przesłuchania zdiagnozowałam uzdolnienia
muzyczne, spotykam się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie.
Prowadząc zajęcia wokalne, dostosowuję tryb pracy do indywidualnych potrzeb
i umiejętności ucznia. Na początku przekazuję wiedzę na temat głosu oraz
zasad i praw, jakim podlega jego eksploatacja. Uczniowie dowiadują się, czym
jest aparat głosowy, którego używają zarówno w śpiewie, jak i w mowie, oraz
jak należy dbać o higienę głosu.
Dzięki licznym ćwiczeniom emisyjnym i dykcyjnym uczniowie mogą liczyć
na wypracowanie skali głosu. Na tym etapie pracy wprowadzam do zajęć
repertuar, który wybieramy wspólnie z uczniem według jego zainteresowań.
Dysponuję zestawem podkładów ze ścieżką dźwiękową do polskich
i zagranicznych utworów. W tej fazie ćwiczeń skupiam się już na umiejętności
interpretowania tekstów oraz interpretacji partii wokalnej.
W ramach zajęć zapoznaję uczniów ze znanymi wykonaniami wokalnymi
różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu rozwijam w nich umiejętność
świadomego słuchania muzyki.
Po takim przygotowaniu zgłaszam uczniów do udziału w konkursach.
W tym roku szkolnym odkryłam talent u jednej uczennicy z klasy IId, która
może poszczycić się wieloma sukcesami i wyróżnieniami, jak:
Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Rumi;
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Tucholi – I miejsce;
V Wojewódzki Konkurs Poezji i Dramy Angielskiej „English Poetry and Drama
Contest” – I miejsce;
V Festiwal „More Than Words 2012 – II miejsce;
VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Lubię Poezję”– III
miejsce;
Wojewódzki Konkurs Poezji Polskiej – wyróżnienie;
VIII Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej –wyróżnienie;
Przegląd Talentów Wokalnych – wyróżnienie
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