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  Partnerzy projektu Erasmus+ i eTwinning „Sky is the limit – SENART” z Turcji, 
Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polski spotkali się w Srednja škola - Centar za odgoj i 
obrazovanje, Zagorska 14, Zagrzeb. Celem spotkania była muzyka, tworzenie 
instrumentów muzycznych oraz wykorzystanie dźwięków w pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi. Był to intensywny czas wspólnego muzykowania  i doświadczania

 

 Trzecie spotkanie  LTT  
w Zagrzebiu – Chorwacja 14 -18 luty 2022

muzykoterapii.
  Na powitanie 
uczestników 
uczniowie szkolnej 
grupy teatralnej 
pozdrowili gości w 
ich językach i 
wykonali dwie 
piosenki.

DZIEŃ 1.



Violinmusic4all
 Prowadzeni przez skrzypaczkę Renatę Novoselec uczniowie Ośrodka Edukacyjnego 
Slava Raškaj i szkoły goszczącej, wykonali trzy kompozycje. Prof. Novoselec zapoznała 
partnerów z unikalną metodą Violinmusic4all, która pomaga osobom niesłyszącym i 
słabosłyszącym, ale także osobom z różnymi trudnościami, w nauce gry na skrzypcach. 
Oglądanie ich występu było niesamowitym i miłym doświadczeniem.

 Kliknij tutaj, aby bliżej poznać
 projekt

https://violinmusic4all.com/
https://violinmusic4all.com/


O mobilności 
  Podczas spotkania uczestnicy spotkali się z partnerami projektu z innych krajów, 
Dyrektor szkoły goszczącej, nauczycielami i uczniami. Zaprezentowano szkołę 
goszczącą w formie materiałów filmowych. Przygotowano seminarium na temat 
muzykoterapii dla nauczycieli – „Muzykoterapia – pola pracy, cele, działania”. Podczas 
spotkania zrealizowano następujące cele:
• wspólne działania uczestników projektu
• prezentacja szkoły goszczącej
• omówienie działań i rezultatów projektu oraz ich rozpowszechniania
• seminarium o muzykoterapii, udział w warsztatach praktycznych
• udział w zajęciach na Wydziale Nauk (PMF) Uniwersytetu w Zagrzebiu, Wydział
Fizyki, (kolekcja kamertonów, instrumentów i innych urządzeń do badania dźwięku)
• warsztat eko instrumentów z materiałów pochodzących z recyklingu
• wspólne występy muzyczne
• wizyta w zoo w Zagrzebiu i udział w warsztatach na temat odgłosów zwierząt
• wizyta i śpiewanie w echo – pawilonie w parku Maksimir
• nagranie wspólnych występów muzycznych w echo – pawilonie, tunelu Grič i Octogon
• poznanie instrumentów “granych” siłami natury – organy morskie Zadar.

Jako, że w centrum działań tej 
mobilności była muzyka, prof. 
Marija Fridl Grosicki poprowadziła 
seminarium o muzykoterapii dla 
nauczycieli pt. „Muzykoterapia – 
pola pracy, cele, działania”.

“Muzykoterapia – pola 
pracy, cele, działania” 



Szkoła goszcząca
  Po zaplanowanych działaniach partnerzy zwiedzili szkołę i poznali jej 
wszechstronność. Dzięki pracowitym, oddanym i sumiennym osobom szkoła realizuje 
liczne działania, projekty oraz angażuje się w działalność wolontariacką i humanitarną, 
poszerzając łańcuch życzliwości i zrozumienia.
Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje to średnia szkoła zawodowa dla osób 
niepełnosprawnych. Uczniowie uczestniczą w różnych zajęciach i w życiu szkoły. 
Znajdziesz tu wiele ciekawych wytworów i inspiracji.



Muzyka i eksperymenty fizyczne 
  We wtorek – drugi dzień spotkania – poświęcono na wizytę na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu w Zagrzebiu (PMF). Z pomocą organizatorów – D. Paara, N. Poljaka, M. 
Bijelića (Wydział Fizyki, Wydział Nauk, Uniwersytet w Zagrzebiu) uczestnicy 
mobilności odbyli podróż poprzez zbiór eksperymentów fizyczno-muzycznych do 
interaktywnych eksperymentów łatwych i zabawnych w przygotowaniu z uczniami. Jeśli 
na warsztatach w szkole goszczącej poznawaliśmy dźwięk z muzycznego punktu 
widzenia i wartość muzyki jako terapii, tutaj poznawaliśmy dźwięk z fizycznego punktu 
widzenia. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły nam zrozumieć, czym są fale 
dźwiękowe, media propagacji, prędkość propagacji w zależności od tych mediów.  

DZIEŃ 2.

 Fizyka i Muzyka 

Kolekcja eksperymentów fizycno-muzycznych



Muzyka i eksperymenty fizyczne 

Eksperymenty muzyczne i dźwiękowe z przedmiotami 
codziennego użytku. Łatwe do wykonania i przeprowadzenia 

z uczniami.



Warsztaty tworzenia eko instrumentów
  We wtorek – po południu uczestniczyliśmy w warsztatach lutniczych. Dowiedzieliśmy 
się, że bez problemu wykonamy bębny i inne instrumenty perkusyjne ze starych puszek i 
taśmy klejącej. Pałki zostały wykonane z patyków szaszłykowych i korków. Frajdą było 
wypróbowanie eko instrumentów i narobienie hałasu ;-)
             

Materiały na eko instrumenty mogą 
być bardzo różnorodne



Panie Janie... i wspólne muzyczne 
występy

  Trzeci dzień spotkania w Zagrzebiu był bardzo intensywny. Zaczęliśmy ćwiczyć 
śpiewanie piosenki „Panie Janie” w canonie. Piosenkę zaśpiewano w 6 językach: 
angielskim, chorwackim, portugalskim, polskim, rumuńskim i tureckim. Wyzwaniem 
było zaśpiewanie utworu w języku obcym. Chorwaci śpiewali po polsku, Portugalczycy 
śpiewali po turecku, Polacy śpiewali po portugalsku, Turcy śpiewali po rumuńsku, 
Rumuni śpiewali po chorwacku, grupa przedstawicieli każdego kraju śpiewała po 
angielsku. Było to nie lada wyzwanie, a jednocześnie dużo zabawy, śmiechu i świetnej 
współpracy. Oprócz „Pana Jana” zaśpiewaliśmy także piosenkę acapella Johna Denvera 
„Take Me Home, Country Roads”. 

 

DZIEŃ 3.

 Kliknij, aby 
 posłuchać

https://youtu.be/zaAS7Udf-a0
https://youtu.be/zaAS7Udf-a0
https://youtu.be/zaAS7Udf-a0


Zoo – odgłosy zwierząt w edukacji  
  W zoo dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zwierzęta wydają dźwięki, które służą do 
komunikacji w obrębie gatunku, a czasem poza nim. Głosy ptaków i zwierząt można 
podzielić na głosy sygnałowe i śpiew. Dźwięki zwierząt mogą ostrzegać pred 
zagrożeniem potencjalnych agresorów. Głosy sygnałowe, oprócz ostrzeżenia, służą 
również do przywołania stada, synchronizacji czasu (np. Lotu). Niektóre zwierzęta 
używają ultradźwięków do echolokacji. Śpiew zwierząta wykorzystują najczęściej w 
okresie godowym oraz dla oznaczenia własnego terytorium.
Sygnały i pieśni zwierząt są doskonałym źródłem zadań oraz ćwiczeń związanych z 
muzyką i dźwiękiem.



Zagrzeb – zwiedzanie miasta   
  Miasto położone jest na północnym brzegu 
rzeki Sawy, u podnóża góry Medvednica. 
Powstało z osad Gradec i Kaptol leżących na 
sąsiednich wzgórzach, które są centrum 
dzisiejszego Zagrzebia. Tutaj można 
podziwiać zabytki i piękne widoki. A na 
miłośników świeżego powietrza czekają 
kilometry tras w Parku Przyrody 
Medvednica, do którego można dojechać 
komunikacją miejską.

Kościół Św. Marka słynący 
z kolorowych dachówek

W Tunelu Grič jest zawsze ok. 12 °C 

Kolejka linowa – jedna z 
najkrótszych w Europie 

Katedra Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

  Panorama Parku  Medvednica



Symbole Zagrzebia i Chorwacji  

Lampy uliczne w 
Zagrzebiu świecą 
zasilane gazem

Statua Bana 
Josipa Jelačić  

Krawaty

Licitarsko 
srce

  Chorwacja jest uważana za ojczyznę krawata...
„Chorwat” oznacza krawat w wielu językach. Według 
legendy kilka wieków temu kobiety żegnające się z 
mężami idącymi na wojnę zakładały im na szyję chustki 
(zawiązane jak krawat), aby przypominały im o domu i 
rodzinie. W XVII wieku, podczas wojny 
trzydziestoletniej, chorwaccy żołnierze znani byli jako 
znakomci wojownicy. Zaowocowało to utworzeniem w 
Paryżu elitarnego oddziału „La royal Croate”, w którym 
służyli Chorwaci. Podczas stacjonowania we Francji 
Chorwaci podbili Europę, a później świat ozdobą, którą 
sami nazywali „podsutnicą” lub „podsutnjak” („pod 
szyją”). Wkrótce na całym świecie ozdobę tę zaczęto 
nazywać „krawatem”. 
  Piernikowe serce, znane jako licitarsko srce, to z 
pewnością najpiękniejsza pamiątka z pobytu w Zagrzebiu. 
Dziś robi się go z wody, mąki i cukru.

Pomnik i plac Ban Josipa 
Jelačića jest miejscem spotkań 
wielu mieszkańców Zagrzebia. 
Tutaj też zaczynały się i nasze 
działania.

Statua Nikoli 
Tesla



Wspólne muzykowanie w mieście  
 

Nagrywanie wspólnego występu 
muzycznego w Oktagonie

Nagranie wspólnego występu 
muzycznego w pawilonie Echo

 Kliknij, aby
 posłuchać 

  Ciekawym przeżyciem było wspólne śpiewanie w 
różnych częściach miasta. Śpiewaliśmy w parku w 
pawilonie Echo oraz w zabytkowym budynku tzw. 
Oktagonie. Oba miejsca charakteryzowały się specyficzną 
atmosferą i akustyką.

https://www.facebook.com/groups/878122462649829/permalink/1389109261551144/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/878122462649829/permalink/1389109261551144/?app=fbl


Polonia   
  Piękne uliczki Zagrzebia zaprowadziły nas do Polskiego Towarzystwa „Mikołaj 
Kopernik”. Stowarzyszenie zrzesza około 150 członków. Rozmawialiśmy o działalności 
Towarzystwa i życiu w Zagrzebiu oraz o naszym projekcie Erasmus+ dotyczącym 
arteterapii. Otrzymaliśmy pismo wydawane przez Stowarzyszenie oraz kalendarze z 
elementami polskiego folkloru.

Przedstawicielki Polskiego Towarzystwa „Mikołaj 
Kopernik” w Zagrzebiu z polską grupą Erasmus+

 To było bardzo ciekawe i 
miłe spotkanie. 

Wymieniliśmy kontakty z 
myślą o kontynuacji 

znajomości.



Organy morskie w Zadarze
  Organy morskie (chorw. morske orgulje) w Zadarze wykorzystują do gry wiatr i fale. 
Zostały zbudowane wzdłuż promenady w 2006 roku. Instalację stworzył architekt 
Nikola Basic. To przykład miejskiej instalacji, która w niezwykły sposób wykorzystuje 
siły natury. Morske orgulje zdobyło w 2006 roku nagrodę Unii Europejskiej dla 
najlepiej zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.

  Konstrukcja zaprojektowana przez Nikola Basic ma 70 metrów długości i składa 
się z licznych schodów schodzących w kierunku wody. W stopniach wywiercone są 
specjalne otwory, które działają jak pudła rezonansowe. Woda i wiatr wpadają do 
tych otworów, powodując, że mechanizm ukryty pod schodami wydaje dźwięki. 
Melodia jest za każdym razem inna. Przy silnym wietrze i dużych falach za 
miastem rozbrzmiewa muzyka organów morskich. Melodia morza zatrzymuje się 
tylko w bezwietrzne dni. Dziś organy morskie to jedna z największych atrakcji 
turystycznych Zadaru.
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Kliknij, aby uszyszeć organy

https://youtu.be/oXZ9crhL9yQ


Zadar

Kościół św. MariiKościół św. Donata

Katedra św. Anastazji

  Zadar to historyczne, piękne miejsce na wybrzeżu Dalmacji. Miasto 
znane jest z ruin rzymskich i weneckich. Zadrskie Stare Miasto położone 
jest na półwyspie. W murach miejskich znajduje się kilka bram 
weneckich. Wokół Forum z czasów rzymskich znajduje się XI-wieczny 
klasztor Mariacki ze sztuką religijną z VIII wieku. Jest też wspaniała XII-
wieczna katedra św. Anastazji i okrągły, przedromański kościół św. 
Donata z IX wieku.

Instalacja imitująca system solarny tzw. „Pozdrav Suncu”
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Zadar
  Historyczna starówka Zadaru jest połączona mostem z nową częścią miasta. Mostem 
można również dotrzeć do przystani po przeciwnej stronie. W Zadarze oprócz 
podziwiania zabytków i najpiękniejszych zachodów słońca nad Adriatykiem można 
skosztować pysznej kuchni.



Śpiew i taniec w grupie

  Piątek, ostatni dzień mobilności, zakończyliśmy zajęcia muzykoterapeutyczne 
śpiewem i tańcem. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak wspaniałym medium jest 
muzyka, dźwięki i taniec. Łączy ludzi ponad granicami i kulturami.

 
DZIEŃ 5. 



Co nam daje muzykoterapia?

rozwija wyobraźnię i kreatywność

pomaga wyrazić siebie

uczy kultury i tradycji

pomaga ćwiczyć pamięć

uczy rutmu

wycisza/pobudza

wzmacnia długotrwałą koncentrację i uwagę

motywuje do działania

wspiera pielęgnowanie dziedzictwa i twórczości ludowej 

obniża ból
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learning to listen to the coach

zapewnia pozytywne wrażenia pomaga radzić sobie z emocjami

relaksujeniweluje stres

stymulowanie zdolności manualnych poprzez tworzenie instrumentów

wspiera integrację grupy



Certyfikaty i podziękowania



Podsumowanie
  Wspólne zajęcia wokół muzykoterapii pod okiem chorwackich nauczycieli i 
specjalistów wzbogaciły warsztat uczestników. Uczyliśmy się i doświadczyliśmy 
ciekawych, angażujących technik muzykoterapii, zajęć z dźwiękami oraz eksperymentów 
z dziedziny fizyki, które można wdrożyć w naszych szkołach.
Poznaliśmy nowatorską metodę - Violinmusic4al - która umożliwia naukę gry na 
skrzypcach osobom niesłyszącym i słabosłyszącym. Podziwialiśmy koncert organów 
morskich w Zadarze, co jest niesamowitym przeżyciem.
   Warsztaty i seminaria dotyczące muzyki, dźwięków i fizyki, w których braliśmy udział 
wzbogaciły nasze doświadczenia i otworzyły nowe horyzonty w pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia były różnorodne i dobrze przygotowane.
  Serdecznie dziękujemy chorwackim gospodarzom za wspaniale zorganizowany czas, 
mnóstwo przeżyć, świetną kuchnię i pokazanie nam wybranych miejsc ich pięknego 
kraju.

Hvala vam 
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SCHOOL EXCHANGE 
PARTNERSHIPS (KA229)



Edycja, zdjęcia, filmy:
Zespół projektowy 

“Sky is the limit – SENART”

Więcej informacji:

Facebook group

Project's website

TwinSpace- eTwinning project

Kontact:
Zespół Szkół Nr 16

e-mail:szkola@zs16bialystok.pl

https://www.facebook.com/groups/878122462649829/permalink/878122469316495/
https://sen-art-therapy.weebly.com/
https://twinspace.etwinning.net/111356/home
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