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wprowadzenie

Okres przedszkolny odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowie-
ka. W tym czasie dziecko zdobywa różnorodne doświadczenia, kształ-
tując swoje relacje z otoczeniem. W wieku przedszkolnym następuje 
intensywny rozwój muzyczny dziecka. Jest to okres ewolucji pamięci, 
wyobraźni i ekspresji. Etap ten uważany jest za najważniejszy w kształ-
ceniu zdolności i umiejętności muzycznych człowieka. Wśród form 
aktywności muzycznej, przeważa ekspresja, która jest niezbędnym ele-
mentem prowadzącym od najniższego poziomu, czyli od emocji dziec-
ka wywołanych muzyką, do kształtowania jego wrażliwości i przeżycia 
estetycznego, dając radość i satysfakcję z aktywnego z nią obcowania 1. 
Trudniejszą formą aktywności twórczej – zwłaszcza w pracy z młod-
szymi dziećmi – jest słuchanie muzyki, nazywane na terenie dydaktyki 
muzycznej percepcją. należy pamiętać, że reakcje emocjonalne, które 
towarzyszą słuchaniu muzyki, wpływają również na przebieg czynności 
intelektualnych, jakie współwystępują z nimi. Zaleca się, aby słuchanie 
muzyki w praktyce przedszkolnej i wczesno szkolnej miało formę kształ-
cenia ekspresyjnego 2.

Kontakt między odbiorcą a dziełem muzycznym jest warunkowa-
ny aktywnym charakterem percepcji. Percepcja zaś jest umiejętnością, 
która rozwija się wraz z doświadczeniem, a doskonali i pogłębia w miarę 
wzrostu poziomu wrażliwości artystycznej i emocjonalnej. Zdobywanie 
i pogłębianie doświadczeń w zakresie percepcji muzyki trwać może bar-

1 E. Frołowicz, Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka, Gdańsk 2012, 
s. 157.

2 Tamże, s. 170.
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dzo długo, ale proces ten winien rozpoczynać się w miarę wcześnie. Stąd już 
przed nauczycielem przedszkola staje zadanie wprowadzania dziecka w świat 
muzyki. Jego wysiłki winny kierować się w stronę kształtowania czynnej po-
stawy odbiorców, by eliminować nawyk biernego słuchania, gdyż tylko taka 
postawa stwarza gwarancję pełnej percepcji dzieła muzycznego i jego emocjo-
nalnego przeżycia 3.

Mówiąc o upowszechnianiu muzyki wśród dzieci, nie możemy zatem rozpa-
trywać słuchania muzyki w oderwaniu od innych form aktywności muzycznej 
(śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie). Muszą one wystę-
pować razem, stanowić jedność, uzupełniać się i służyć kształceniu wyobraźni 
muzycznej dziecka.

niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości kształtowania umiejęt-
ności percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem ćwiczeń 
i zabaw muzycznych. na podstawie analizy teoretycznej na temat roli środo-
wiska rodzinnego i przedszkolnego w rozwoju muzykalności dziecka oraz od-
niesień empirycznych podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jak 
rozwijane są kompetencje percepcyjne dziecka w zakresie muzyki? Jakie jest 
miejsce zabaw muzycznych w kształtowaniu możliwości odbiorczych dziecka? 
Jaki jest poziom uczestnictwa dzieci przedszkolnych w audycjach i koncertach 
muzycznych? 

Rozwój muzyczny dziecka w okresie przedszkolnym

Rozwój muzyczny stanowi element ogólnego rozwoju psychofizycznego. 
Przebiega w wieloraki sposób, ujawniając ogromne różnice indywidualne. Po-
zostaje w ścisłym związku z doświadczeniami muzycznymi dziecka oraz forma-
mi jego kontaktu z muzyką 4. W pewnym stopniu uwarunkowany jest zespołem 
cech wrodzonych, które wyznaczają tempo i granice rozwoju poszczególnych 
zdolności, czyli dyspozycji psychicznych, ściśle związanych z muzyką, do któ-
rych należą 5: słuch wysokościowy, poczucie tonalne, poczucie rytmu, wrażli-

3 H. Danel-Bobrzyk, M. Gruchel, P. Gruchel, J. Sikora, Jak słuchać muzyki w klasach 1–3, 
Katowice 1996, s. 6.

4 B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowa-
nia, Warszawa 1997, s. 66. 

5 M. Przychodzińska-Kaciczak, Muzyka i wychowanie, Warszawa 1979, s. 68.
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wość na barwę i głośność dźwięku, zdolność do wyobrażeń słuchowych związa-
nych z pamięcią muzyczną. Za podstawowy warunek prawidłowego kontaktu 
człowieka z muzyką uznaje się zdolność do emocjonalnego reagowania na nią, 
nazywaną potocznie muzykalnością 6.

Muzykalność dziecka kształtują takie czynniki jak: muzykalność najbliższe-
go otoczenia, tradycje rodzinne, obecność instrumentu muzycznego w domu, 
a także zainteresowania i postawy wobec muzyki rodziców i grona rówieśni-
ków 7. niezwykle istotne są również: zadatki genetyczne i anatomiczno-fizjo-
logiczne dziecka, aktywność organizmu, oddziaływania wychowawcze, formy 
nauczania. Edukacja muzyczna prowadzona prawidłowo od najwcześniejszych 
lat przyczynia się do tego, że dziecko może rozwinąć nie tylko swoje zdolności, 
ale również wrażliwość muzyczną, czyli „zdolność do oceny utworów o najwyż-
szym stopniu trudności formalnej i treściowej” 8. 

Edwin E. Gordon – amerykański pedagog i psycholog muzyki – określa roz-
wój muzyczny jako rozwój audiacji 9, która stanowi podstawę uzdolnień mu-
zycznych. Według niego:

Każde dziecko rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych, ale jak w przy-
padku innych cech, tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. Oznacza to, 
że około 68 procent noworodków ma przeciętne uzdolnienia, około 16 procent 
wyższe od przeciętnych i około 16 procent – niższe. Tak jak nie ma dzieci pozba-
wionych inteligencji, tak i nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień mu-
zycznych. Uzdolnienia muzyczne dziecka są wrodzone, ale środowisko wywiera na 
nie olbrzymi wpływ. Ponieważ środowisko muzyczne niewielu dzieci jest właściwe 
i tak bogate, jak powinno być, nic przeto dziwnego, że przyniesiony na świat po-
ziom uzdolnień, od momentu narodzin zaczyna się stopniowo obniżać. Dzieje się 
tak do chwili, aż środowisko stanie się odpowiednie. Gdy nadejdzie taki moment, 
uzdolnienia zaczną rosnąć do poziomu z okresu narodzin. niezależnie jednak od 
tego jak pozytywne stanie się otoczenie muzyczne, uzdolnienia nigdy nie przekro-
czą poziomu urodzeniowego 10. 

6 E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawo-
wej, Kielce 2005, s. 28

7 K. Lewandowska, Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, Warszawa 
1978, s. 6.

8 Tamże, s. 6.
9 Przez audjację, która jest kluczowym pojęciem w koncepcji rozwoju muzycznego 

E. E. Gordona należy rozumieć słyszenie i nieformalne przetwarzanie w umyśle dźwię-
ków muzyki, która nie jest fizycznie obecna w otoczeniu. 

10 E. E. Gordon, Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci, Kraków 1997, s. 13–14.
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Dalej Gordon stwierdza: „Audiacja zachodzi wtedy, gdy muzyka jest słysza-
na i rozumiana przez umysł, mimo że nie jest obecna, a nawet nigdy nie była 
obecna w fizycznym otoczeniu odbiorcy” 11. 

Podczas słuchania muzyki, wykonywania (gry na instrumencie, śpiewania, 
poruszania się zgodnie z rytmem) czy tworzenia, dzieci mogą audiowć. Wśród 
starszych dzieci audiacja może mieć miejsce podczas czytania lub zapisywania 
muzyki. Pomimo że muzyka i język różnią się od siebie, proces audiowania 
podczas słuchania muzyki jest zbliżony do procesu myślenia. Według E. E. Gor-
dona wyróżnia się audiację wstępną i właściwą. Typy i stadia audiacji wstępnej 
są podstawą modelu uczenia się i nauczania muzyki, są etapem przejściowym, 
który przygotowuje dziecko do wejścia w audiację właściwą. Audiacja wstęp-
na ma miejsce podczas nieustrukturowanego i ustrukturowanego nieformal-
nego kierowania, natomiast audiacji właściwej naucza się poprzez edukację  
formalną.

Zdaniem E. E. Gordona audiacja ma ogromne znaczenie dla rozumienia 
muzyki i oceny jej wartości. 

nauczyciele mają obowiązek uczyć audiacji w żłobku, przedszkolu, szkole, 
żeby uczniowie potrafili uczyć się sami przez całe swoje życie 12.

Rozwijanie zdolności audiacyjnych przyczynia się do kształtowania języka 
muzycznego, doskonali proces percepcji dźwięków, rozwija funkcje słuchowe 
oraz chroni przed głuchotą muzyczną. Warunkiem audiacji (będącej złożoną 
działalnością umysłu) jest odczuwanie i reagowanie na dźwięki, percypowanie, 
a następnie różnicowanie. Prowadzi to do świadomego odbioru muzyki. Kiedy 
czujemy i reagujemy na to, co percypujemy (realnego lub wyobrażeniowego), 
ulegamy wrażeniom. Odbierając informacje ze środowiska za pomocą zmysłów 
(gdy słyszymy wykonywaną muzykę), percypujemy. Gdy ustalamy, że jakieś 
dwie rzeczy, które spostrzegliśmy i odczuliśmy nie są takie same, rozróżniamy. 
Audiujemy tylko wtedy, gdy możemy przywołać i rozumieć to, co wcześniej 
spostrzegliśmy, odczuliśmy i rozróżniliśmy.

Rozwój muzyczny jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieją zadatki 
zdolności specyficznie muzycznych, wśród których wyróżniamy: dyspozycje 
słuchowe, głosowe i ruchowe. Umożliwiają one percepcję materiału dźwięko-
wego i różne formy aktywności muzycznej. Ogromną rolę odgrywa poziom 
kultury muzycznej otoczenia. 

11 Tamże, s. 22.
12 E. Zwolińska, W. Jankowski (red.), Teoria uczenia się muzyki według E. E. Gordona, Byd-

goszcz–Warszawa 1995, s. 109.
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Zaznaczyć należy, że zdolności muzyczne w porównaniu z innymi zdolno-
ściami, takimi jak literackie, matematyczne czy plastyczne, rozwijają się naj-
wcześniej 13. Warunkiem dojrzewania muzycznego jest rozwój pamięci muzycz-
nej oraz zdolności do wyobrażeń słuchowych, które stają się podstawą myślenia 
muzycznego, czyli dokonywania operacji umysłowych przy wykorzystaniu ma-
teriału muzycznego. Wraz z rozwojem emocjonalnym i intelektualnym zdol-
ności muzyczne ulegają wzbogaceniu, umożliwiając w ten sposób estetyczne 
przeżywanie muzyki, rozwój indywidualnych zainteresowań i artystyczne wy-
konywanie muzyki.

Rodzina jako pierwsze środowisko stymulowania aktywności muzycznej 
dziecka

Pierwszym ogniwem edukacji muzycznej, w którym dziecko zdobywa po-
czątkowe doświadczenia związane z muzyką, wzory zachowań, nacechowanych 
szacunkiem wobec muzyki i jej wartości, jest rodzina. Wczesna i intensywna 
stymulacja rozwoju zainteresowań muzyką może prowadzić do utrwalonych 
nawyków i upodobań młodego człowieka. niezwykle istotna jest jakość wcze-
snych oddziaływań środowiska rodzinnego w zakresie tych kontaktów z mu-
zyką. Systematyczne dostarczanie dziecku różnych bodźców muzycznych, jak 
również otaczanie go wartościową muzyką, przynosi owocne rezultaty w po-
staci gotowości do sprawniejszego i lepszego nabywania umiejętności muzycz-
nych, bardziej świadomego rozumienia muzyki. Jeśli potrzeba kontaktu z mu-
zyką nie jest pielęgnowana i stale motywowana czy pobudzana w dziecku, może 
stopniowo zanikać.

Wchodzenie dziecka w kulturę muzyczną, odbywające się w rodzinie, ma 
charakter uczenia się spontanicznego, mimowolnego. Przyswajanie kanonów 
kultury środowiska, w którym wyrasta, jest dla niego niezauważalne i nieuświa-
domione 14. 

Proces wychowania i rozwoju dziecka odbywa się niejako przy okazji, ży-
wiołowo i spontanicznie. Dokonuje się wszechstronnie w toku codziennych 
czynności członków rodziny, opartych na zasadach wspólnego uczestnictwa 

13 Z. Burowska, E. Głowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Kraków 
1998, s. 13.

14 M. Suświłło, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 
2001, s. 114.
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w różnych sytuacjach życiowych i działaniach. Rzadko proces wychowania od-
bywa się w sposób świadomie ukierunkowany na realizację określonych celów. 
istnieją przykłady zamierzonego (intencjonalnego) oddziaływania rodziny na 
rozwój muzyczny dziecka. Dzieje się tak zazwyczaj w rodzinach o wysokiej 
kulturze muzycznej 15. Aprobata ze strony dorosłych staje się źródłem podtrzy-
mania aktywności muzycznej dziecka oraz sprzyja pojawianiu się i utrwalaniu 
mechanizmu wzmocnień wewnętrznych w postaci przeżycia satysfakcji. Stano-
wi to dla dziecka podstawę rozwoju motywacji dla kształtowania umiejętności 
wokalnych i stymuluje ogólny rozwój muzyczny 16. 

Rodzina ponosi główny ciężar odpowiedzialności za wychowanie i ukształ-
towanie młodego człowieka. Znaczenia rodziny w procesie wychowania nie 
sposób przecenić. To w niej dziecko uczy się trudnej sztuki życia, w niej rów-
nież kształtuje się jego system wartości i sposób postrzegania świata. Jakość 
środowiska akustycznego może przyczynić się do wzbogacenia doświadczeń 
słuchowych dziecka, a nagrania czy audycje dają rodzicom szanse stworzenia 
bogatego środowiska muzycznego.

Dorośli, świadomie kierujący rozwojem umiejętności muzycznych dziecka, 
powinni pamiętać o wyrabianiu w nim nawyku słuchania odpowiedniej muzyki 
w najlepszym wykonaniu. Ważne jest, by w miarę możliwości, słuchanie prze-
biegało wspólnie i dotyczyło muzyki prezentowanej na żywo. Wspólne muzy-
kowanie z dzieckiem należy zacząć jak najwcześniej, pamiętając przy tym, że 
osobisty przykład dla dziecka jest bardzo istotny. 

Słuchanie muzyki – to bezpośrednie przybliżenie dziecka do sztuki, która 
pobudza wyobraźnię i uczucia, przemawia dźwiękami. Do słuchania muzyki 
trzeba dziecko stopniowo przyzwyczajać. Jeżeli polubi muzykę, zainteresuje się 
nią, będzie skłonne słuchać jej częściej. 

Ktoś, kto twierdzi, że ceni muzykę, pomimo że jej nie rozumie, w zasadzie 
twierdzi, że przeżył emocjonalną reakcję na muzykę, lub też powtarza opinię 
zasłyszaną od innych. natomiast człowiek, który rozumie oraz ceni muzykę, 
wykazuje reakcję estetyczną, która jest pozytywną oceną muzyki poprzez au-
diację, czyli jest jego własną opinią. im bardziej uczniowie rozumieją muzykę, 

15 Tamże, s. 112.
16 B. Kamińska, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowa-

nia, AMFC, Warszawa 1997, s. 172–173; por.: B. Bonna, Rodzina i przedszkole w kształ-
towaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona, Byd-
goszcz 2005, s. 21.
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w tym większym stopniu ją cenią, chociaż niekoniecznie musi im się podobać 
wszystko to, co rozumieją 17.

Obecność instrumentu w domu, ale przede wszystkim umiejętność gry  
na nim, to czynniki, które sprzyjają rozwojowi zdolności i umiejętności mu-
zycznych dziecka oraz warunkują aktywność muzyczną środowiska rodzinnego. 
Za pośrednictwem grających i śpiewających rodziców środowisko, w którym 
dziecko ma kontakt z „żywą muzyką”, przyczynia się do kształtowania prawi-
dłowych wzorców percepcyjnych oraz pozytywnych postaw wobec muzyki 18.

W badaniach przeprowadzonych w 44 rodzinach dzieci przedszkolnych 19 
przynajmniej jeden instrument muzyczny posiadało 22 rodziny, co stanowiło 
50% ogółu ankietowanych. najbardziej popularnym instrumentem wśród re-
spondentów była gitara oraz instrumenty elektroniczne. 

Świadome, jak  i wczesne, ale przede wszystkim systematyczne działania 
rodziny w dostarczaniu dziecku różnych bodźców muzycznych, śpiewanie dla 
niego i z nim, jak również otaczanie go wartościową muzyką, przynoszą rezul-
taty w postaci rozwoju zdolności muzycznych, wytwarzają gotowość do spraw-
niejszego i lepszego nabywania umiejętności, przyczyniają się do rozumienia 
muzyki. 

Kształtowanie muzycznych umiejętności percepcyjnych dziecka  
w przedszkolu

Ważnym miejscem obok domu rodzinnego, w którym małe dziecko powin-
no odnaleźć warunki umożliwiające mu wszechstronny i pełny rozwój,  powin-
no być  przedszkole. To na nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za po-
dejmowanie określonych działań, które stymulują rozwój dziecka.  

Słuchanie muzyki to jedna z form aktywności muzycznej dziecka przedszkol-
nego. Możemy wyróżnić następujące sposoby analizy słuchanych utworów:

•	 słuchanie	analityczne	–	wyst�puje	wtedy,	gdy	uwaga	dzieci	skierowana	
jest na percepcję formy, wyrazu, stylu czy brzmienia. Konkretne polece-

17 E. Zwolińska, Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młod-
szym wieku szkolnym, Bydgoszcz 1997, s. 75.

18 A. Wajnberger, „Rola środowiska rodzinnego w rozwoju muzycznym dziecka cztero-
letniego”, niepublikowana praca magisterska (napisana pod kierunkiem E. Parkity), 
Kielce 2006, s. 72–73.

19 Tamże.
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nia skierowane do dziecka sprawiają, iż zauważa ono więcej niż dostrze-
głoby bez pomocy nauczyciela. Wskazane jest, by owe polecenia były 
klarowne, jasno sformułowane i dostosowane do indywidualnych możli-
wości dziecka 20;

•	 słuchanie	 programowo�interpretujące	 –	 ma	miejsce	 wówczas,	 gdy	 za	
pomocą fabuły pozamuzycznej interpretowana jest treść muzyczna. 
Odnosi się głównie do utworów, które posiadają tytuły programowe, 
np. Pociąg, lub sugerują treści uczuciowe: Smutna opowieść, Kołysanka. 
Ten rodzaj słuchania przynosi dzieciom łatwość w poznawaniu utwo-
rów, które stają się bardziej interesujące, ich analiza zaś pojmowana jest 
przez nie jako zabawa. istotą słuchania programowo-interpretującego 
jest również związek fabuły i wynikających z niej zadań związanych 
z formą muzyczną 21. Możemy wyróżnić wiele możliwości takiego słu-
chania, jak na przykład:

•	 analizowanie	formy	utworu	przez	opowiadanie;
•	 nadawanie	 adekwatnych	 tytułów	 do	 treści	 pozamuzycznych	 i	 nastroju	

słuchanej muzyki;
•	 opowiadanie	 treści	 i	 przekazywanie	 charakteru	 wysłuchanego	 utworu	

z wykorzystaniem zaprojektowanej i odegranej przez dzieci scenki dra-
matycznej;

•	 wybieranie	 (spośród	dwóch)	właściwego	wiersza	 lub	 fragmentu	prozy	
do wybranego utworu muzycznego;

•	 wskazywanie	związku	tekstu	pieśni	z	akompaniamentem;
•	 prowadzenie	zaj�ć	integracyjnych	–	wyrażanie	słuchanej	muzyki	w	for-

mie plastycznej na przykład w odniesieniu do formy ABA – dzieci na 
podzielonym arkuszu papieru, odpowiednim kolorem zamalowują dane 
części 22.

Wyżej wymienione ćwiczenia w dużym stopniu rozwijają zdolność od-
czuwania związków pomiędzy rozmaitymi rodzajami wypowiedzi: ruchowej, 
muzycznej, literackiej czy plastycznej, a także rozwijają ogólną wrażliwość arty-
styczną i muzykalność dziecka.

20 E. Lipska, M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Warsza-
wa 1991, s. 224.

21 Tamże.
22 Tamże, s. 226; F. Tarasek, „Rola przedszkola w rozwoju muzycznym dziecka sześciolet-

niego”, niepublikowana praca magisterska (napisana pod kierunkiem E. Parkity), Kiel-
ce 2011.
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Etapem wprowadzającym w słuchanie muzyki jest tak zwany proces „słu-
chania ciszy”, który wymaga skupienia. Percepcja słuchowa dzieci w wieku 
przedszkolnym odnosi się do trzech rodzajów aktywności 23:

•	 słuchanie	ludzkiej	mowy,	odgłosów	natury	i	środowiska;
•	 słuchanie	śpiewu	i	gry	na	instrumentach	podczas	ćwicze�	i	zabawy;
•	 słuchanie	muzyki	„żywej”	i	mechanicznej	(odtworzonej	z	nagra�) 24.
Ostatni z nich odnosi się do słuchania piosenek śpiewanych przez nauczy-

cielkę oraz słuchania w trakcie ćwiczeń, zabaw muzyczno-ruchowych i ryt-
micznych akompaniamentu instrumentalnego. Obie te formy uzupełniają się 
nawzajem. Słuchanie muzyki w całkowitym skupieniu wydobywa jej walory 
estetyczne, kształci koncentrację oraz rozwija wyobraźnię. Kształceniu umie-
jętności percepcyjnych służą ćwiczenia słuchowe i zadania związane z rozwo-
jem pamięci. Pierwsze z nich opierają się na podstawowych elementach mu-
zycznych, takich jak: melodia, rytm, harmonia, barwa, dynamika i agogika. ich 
celem jest uwrażliwianie dziecka na:

•	 wysokość	dźwi�ku	–	realizacja	ćwicze�	podczas	zabawy	przy	wykorzy-
staniu poszczególnych rejestrów (niskiego, średniego i wysokiego), ilu-
stracja wysokości gestem;

•	 barw�	dźwi�ku	–	rozróżnianie	barwy	dźwi�ków	instrumentów	muzycz-
nych, takich jak skrzypce, flet czy dziecięce instrumenty perkusyjne, 
wskazywanie źródła dźwięku;

•	 ilość	usłyszanych	dźwi�ków	–	odróżnianie	dwudźwi�ków	od	dźwi�ków	
pojedynczych;

•	 zmiany	w	kierunku	prowadzonej	linii	melodycznej	–	określanie	kierunku	
linii melodycznej;

•	 zmiany	nat�żenia	dźwi�ku	–	ilustracja	muzyczna	takich	poj�ć	jak	„piano”,	
„forte”;

•	 fraz�	muzyczną	i	tonik�	–	wskazywanie	pytania	i	odpowiedzi	muzycznej,	
przewidywanie zakończenia melodii 25.

Pamięć muzyczna jest niezbędną zdolnością, która pomaga dziecku objąć 
i zrozumieć całe dzieło. Możemy ją kształcić poprzez częste powtarzanie da-
nych fragmentów melodii, tych samych rytmów, motywów, a także wskazywa-
nie powtarzanych elementów w piosenkach czy utworach. 

23 B. Podolska, Muzyka w przedszkolu. Metodyka, Kraków 2008, s. 68.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 70.
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Odbiór muzyki z nagrania jest znacznie trudniejszy, stąd wskazania, aby wy-
korzystywać utwory o prostej budowie, krótkie o wyraźnych kontrastach. Są 
one w pełni dostosowane do percepcji dzieci oraz stanowią materiał, na bazie 
którego można wprowadzić rozmaite formy aktywności 26.

Koncerty, audycje prowadzone w przedszkolu przez muzyków, wspól-
ne wyjścia do filharmonii, domu kultury czy szkoły muzycznej stają się coraz 
częstszym zjawiskiem w przedszkolach. Bezpośredni kontakt z muzyką klasycz-
ną uwrażliwia muzycznie oraz wzbogaca o doświadczenia słuchowe 27. Z badań 
przeprowadzonych wśród 59 dzieci przedszkolnych 28 wynika, że koncerty 
i audycje muzyczne stanowią dla nich duże urozmaicenie. Są źródłem niepo-
wtarzalnych wrażeń i doświadczeń, stanowiących podstawę w procesie umuzy-
kalniania. Zainteresowania, jakie zostają pobudzone, rozwijają ich wyobraźnię 
i wzbudzają chęć naśladowania oraz pokazania tego, co zaobserwowały podczas 
zabaw muzycznych w przedszkolu. Spośród badanych, sześcioro dzieci wyka-
zało bardzo wysoki stopień zainteresowania taką formą aktywności. Dość duża 
grupa (24 dzieci) była zainteresowana audycjami w stopniu wysokim, 25 – 
w średnim, 4 zaś w stopniu niskim. 

Wśród muzycznych umiejętności percepcyjnych, jakie powinno opanować 
dziecko na pierwszym poziomie edukacji przedszkolnej, należy wymienić: od-
różnianie głosów żeńskich od męskich, rozróżnianie odgłosów przyrody i oto-
czenia, „słuchanie” ciszy, rozpoznawanie dźwięków niskich i wysokich oraz bar-
wy skrzypiec i fletu. Poziom drugi stanowi rozwinięcie umiejętności z poziomu 
pierwszego, czyli: rozpoznawanie głosów poszczególnych kolegów i koleżanek, 
zdolność rozpoznawania wysokości dźwięków poprzez skojarzenia z czynno-
ściami odbywającymi się wysoko i nisko, umiejętność odróżniania głośności 
dźwięków o różnym natężeniu: cicho – głośno, ciszej, coraz ciszej, głośno, 
coraz głośniej oraz rozpoznawania piosenki po nuconej bądź granej melodii. 
Trzeci poziom obejmuje: rozpoznawanie głosów ptaków, zwierząt, pojazdów 
i barwy poszczególnych instrumentów; określanie kierunku, z którego docho-
dzi dźwięk, i odległości dźwięków (bliżej – dalej), określanie dynamiki (cicho 
– średnio – głośno), a także wskazywanie ręką linii melodycznej. Uwzględnia 
również słuchanie muzyki (piosenki śpiewane przez nauczyciela, utwory in-
strumentalne wykonywane na żywo lub odtwarzane mechanicznie). Ostatni – 

26 Tamże, s. 74.
27 E. Lipska, M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu, s. 217.
28 F. Tarasek, „Rola przedszkola”, s. 104–105.
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czwarty etap stanowiący kontynuację wspomnianych umiejętności – zakłada 
ich rozwinięcie poprzez ćwiczenia, zabawy czy zagadki muzyczne oraz opano-
wanie rozróżniania głosów męskich i żeńskich w śpiewie chóralnym i solo 29.

Warunkiem właściwego odbioru muzyki podczas zajęć jest przede wszyst-
kim umiejętnie wytworzony klimat skupienia i uwagi. idealna cisza jest gwaran-
cją koncentracji i odpowiednio przebiegającego procesu percepcji utworu czy 
fragmentu muzycznego. 

Sprawdzian umiejętności percepcyjnych 30, który swoim zakresem obejmo-
wał elementy dzieła muzycznego, takie jak: melodyka, dynamika, agogika, arty-
kulacja, kolorystyka, harmonika, przeprowadzony wśród dzieci sześcioletnich 
wykazał, że najlepiej opanowaną umiejętnością jest odróżnianie głosów żeń-
skich od męskich. Obserwacja pozwoliła stwierdzić, że dzieci utożsamiają te 
głosy z rejestrami: żeński –z  wysokim i analogicznie męski – z niskim. Analiza 
wyników z zakresu dynamiki, artykulacji i harmoniki wskazuje na jednakowy 
poziom opanowania umiejętności związanych z percepcją tych elementów. 

Zdecydowanie najsłabiej opanowana została umiejętność określania kie-
runku linii melodycznej. Dalsza analiza oraz podsumowanie wyników wszyst-
kich badań ujawniają, iż jest to związane z charakterem prowadzonych zajęć, 
gdzie główną formą jest ekspresja ruchowa, w tym zabawy ukierunkowane na 
poszczególne elementy muzyczne. 

Zabawy percepcyjne kształtujące wrażliwość muzyczną dziecka

Zabawa rozumiana jako jedna z metod pracy edukacyjnej, kulturalnej i spo-
łecznej, która uczestnika zaciekawia, pochłania, daje poczucie bezpieczeństwa 
i staje się źródłem przyjemności i radości, sprzyja pracy w grupie. W takim kon-
tekście zabawa nie jest celem samym w sobie, lecz służy innym celom, które 
zamierzamy osiągnąć w zależności od charakteru działania 31. Metoda ta uru-
chamia różne rodzaje aktywności dziecka (sensoryczną, intelektualną, emo-
cjonalną, werbalną, motoryczną), pozwalając często na kreowanie własnych 
rozwiązań. 

29 A. łada-Grodzicka, E. Bełczewska, M. Herde, E. Kwiatkowska-Klarzak, J. Wasilewska, 
ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, Warszawa 2000, s. 139; F. Ta-
rasek, „Rola przedszkola”, s. 77.

30 F. Tarasek, „Rola przedszkola”, s. 113–115.
31 U. Bissinger-Ćwierz, Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Lublin 2002, s. 11.
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Zabawa odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Z zabawy bowiem 
„[…] wywodzą się siły napędowe dla rozwoju konkretnego człowieka i dla kul-
tury – swoboda, nieskrępowanie, niepowtarzalność, świeżość, nowość, orygi-
nalność, mądrość, otwartość i jednocześnie powtarzalność, pospolitość, zwy-
kłość” 32. Jej walory należy rozpatrywać zarówno w wymiarze wychowawczym, 
jak i społecznym. „Zabawa umożliwia bycie twórczym, ale także pokazuje ko-
nieczność odtwarzania i rozwijania tego, co ważne społecznie. Dziecko uczy się 
w jej toku bycia na pograniczu własnego oryginalnego pomysłu, dzieła i kon-
wencji, uczy się reguł, respektowanie których jest konieczne, by być odpowie-
dzialnym uczestnikiem wspólnego działania, w konsekwencji odpowiedzial-
nym członkiem społeczeństwa. i co ważne – czyni to z własnej chęci, z własnej 
woli. Bez przymusu” 33.

Dziecko podczas zabawy jest zarówno twórcą, jak i odtwórcą (naśladuje, 
nazywa, określa, śpiewa), ucząc się jednocześnie poszukiwania czegoś własne-
go, czegoś oryginalnego i zarazem podejmowania odpowiedzialności za takie 
działania. Zabawie najczęściej towarzyszy śmiech, dzięki któremu tworzy się 
atmosfera rozluźnienia i relaksu, eliminująca napięcia, stresy, niepokoje.

Zabawa nie musi być tylko rozrywką. Celem zabaw edukacyjnych jest uczyć, 
wychowywać i bawić. „Edukacja bazująca na zabawie jest efektywna rozwojo-
wo i kulturowo. Pozwala na stopniowe przeprowadzanie młodego człowieka 
z form ego ku formom my, a więc kierować uwagę na mechanizmy i cele życia 
społecznego, kulturowego. Każdy przedmiot użyty przez dziecko w zabawie 
pochodzi z kręgu kultury, bawiąc się – dziecko ją rozwija” 34.

Podstawowym warunkiem kształtowania możliwości percepcyjnych dziec-
ka w przedszkolu jest umiejętność skupienia uwagi na utworze muzycznym. 
Bardzo pomocne są w takich sytuacjach różnorodne zabawy percepcyjne roz-
wijające umiejętność słuchania i koncentracji, takie jak:
• Jaki to głos? – dzieci odwracają się tyłem do osoby prowadzącej zabawę, za-

mykają oczy i rozpoznają odgłosy (uderzenie ręką w stół, tupnięcie nogą, 
przesunięcie krzesła, klaśnięcie w ręce, szelest kartki papieru, brzęk kluczy 
itd.); po prezentacji, wspólnie odpowiadają, co słyszały we właściwej kolej-
ności. Dzieci mogą również same wymyślać zagadki słuchowe.

32 D. Waloszek, Kulturowy kontekst edukacji dzieci. Twórczość – zabawa, w: Wybrane za-
gadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, 
Zielona Góra 2002, s. 102.

33 Tamże, s. 203.
34 Tamże, s. 104.
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•	 Co słyszysz – zabawa polegająca na tym, że dzieci zamykają oczy i wsłuchu-
ją się w odgłosy dochodzące zza okna (odgłosy kroków, jadący samochód, 
szum wiatru, śpiew ptaków itp.). na sygnał nauczyciela, otwierają oczy i wy-
mieniają w kolejności odgłosy, jakie słyszały.

•	 Zapamiętywanie dźwięków – prowadzący prezentuje z płyty różnorodne 
efekty akustyczne (deszcz, burza, głosy ptaków, szum morza, pociąg, samo-
lot). Po zakończeniu prezentacji dzieci odgadują w kolejności odgłosy, które 
usłyszały.

•	 Odwzorowanie gestodźwięków – prowadzący przedstawia zestawy gestodźwię-
ków (pstryknięcie, klaśnięcie w dłonie, uderzenie o uda, tupnięcie nogą itp.) 
z wykorzystaniem różnych wartości rytmicznych, które grupa musi odwzo-
rować w odpowiednim tempie; zabawa może być wykonywana z towarzysze-
niem muzyki.

•	 Impuls – każdy uczestnik zabawy, stojący w kole, trzyma instrument perku-
syjny i gra w odpowiednim czasie jeden impuls, zgodny z akcentem metrum 
dwumiarowego. impuls może być kierowany w prawą lub w lewą stronę.

•	 Iskierka – uczestnicy zabawy ustawiają się w kręgu. Jedna osoba poprzez 
klaśnięcie w dłonie przekazuje iskierkę sympatii koledze lub koleżance, 
w stronę której skieruje spojrzenie. Tempo iskierki dopasowujemy do pulsu 
rytmicznego słuchanego utworu, klaszcząc w miejsce naturalnego akcentu 
rytmicznego.
łączenie muzyki ze słowem, obrazem, ruchem oraz innymi możliwościa-

mi poznawania rzeczywistości, wychodzi naprzeciw pożądanym przez dziecko 
modelom aktywności 35.

Zabawy muzyczne pośrednio i bezpośrednio wpływają na umiejętności 
ogólne dziecka, takie jak: orientacja w przestrzeni, spostrzegawczość, predys-
pozycje manualne, rozwijają również pozytywne zachowania społeczne i in-
terpersonalne u dzieci. Ponadto rozbudzają kreatywność i twórcze zachowania 
wśród wychowanków przedszkola, owocując znacznie większą ich aktywnością 
i spontanicznością.

Wśród aktywizujących działań zmierzających do kształcenia umiejętno-
ści odbioru muzyki, na uwagę zasługuje metoda Batii Strauss, silnie związana 
z ideą Carla Orffa oraz pedagogiką zabawy, a mająca na celu przybliżanie dzie-
ciom muzyki klasycznej. W swoich założeniach, podobnie jak C. Orff, zwra-

35 E. Parkita, Twórcze słuchanie muzyki w praktyce szkolnej, w: Twórczość codzienna w prak-
tyce edukacyjnej, red. M. Kołodziejski, Płock 2009.
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ca uwagę na: spontaniczność, aktywne uczestnictwo we wspólnym działaniu, 
twórcze obcowanie z muzyką (poprzez ruch, taniec, śpiew, mowę, pantomimę, 
grę na instrumentach), jedność mowy, muzyki, tańca, naukę muzyki poprzez 
zabawę 36. Według niej metoda aktywnego słuchania muzyki ma dawać radość 
i być formą dialogu nauczyciela z dziećmi. W metodzie tej akcentowane są m.in. 
takie zasady jak:
•	 zastosowanie	wielu	środków	wyrazu	(ruch,	dźwi�k,	pantomima,	odgrywa-

nie ról) oddziałujących na różne zmysły;
•	 akcentowanie	 własnych	 doświadcze�	 jednostki,	 jej	 przeżyć,	 wyrażania	

emocji;
•	 uwzgl�dnienie	dwóch	poziomów	komunikowania	si�	w	grupie	(tematycz-

nego i emocjonalnego);
•	 dobrowolność	uczestnictwa;	
•	 budowanie	właściwego	klimatu	emocjonalnego;
•	 unikanie	rywalizacji,	konkurencji,	podziału	na	zwyci�zców	i	przegranych 37.

Metoda obejmuje kilka etapów. Zaczyna się od prezentacji wybranego utwo-
ru muzycznego i jego omówienia (charakter muzyki, nastrój, brzmienie oraz 
innych elementów składowych dzieła). Zadaniem uczniów może być ułożenie 
opowiadania związanego z wysłuchanym utworem, które potem mogą przed-
stawić w formie ruchowej, aktywizując grupę kolegów. Drugi etap wiąże się 
z wykorzystaniem podczas słuchania instrumentów perkusyjnych i utworzenie 
orkiestry z dyrygentem. Rolę dyrygenta może odgrywać początkowo nauczy-
ciel, potem uczeń. Każdy grający może wystąpić w roli współwykonawcy dzieła 
i twórcy swoistego akompaniamentu do utworu muzycznego. Akompaniament 
może być prowadzony w formie swobodnej lub poddanej dyscyplinie rytmicz-
nej, melodycznej, barwowej czy też formalnej (każda część utworu posiada jed-
nakowy akompaniament, pozwalający ująć formę kompozycji muzycznej). Do 
każdego słuchanego utworu można opracować partyturę rytmiczną, będącą 
przemyślanym akompaniamentem 38. 

36 K. Stasińska, Instrumentarium Orffa w szkole, Warszawa 1986; A. Balcer, Metoda ak-
tywnego słuchania muzyki w praktyce edukacyjnej, w: Edukacyjne inspiracje dziecięcego 
przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, red. M. Kisiel, Dąbrowa Górnicza  
2008, s. 38.

37 E. Frołowicz, Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk 2008, 
s. 25.

38 Lewandowska K., Gozdecka R., W akademii muzyki, Kielce 2008, s. 19.
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W każdym przygotowywanym utworze należy zwracać uwagę na cechy 
najistotniejsze, takie jak: melodyka, rytmika, harmonika, architektonika, ele-
menty pozamuzyczne i zaproponować taką formę prezentacji, aby utwór został 
najpełniej zrozumiały i przyjęty przez słuchaczy 39.

Zaznaczyć również należy, że dzieci w wieku przedszkolnym nie dostrzegają 
jeszcze wyraźnych różnic w dynamice i w barwie, jeśli nie są one ekstremalne. 
Chcąc, aby dziecko było w stanie usłyszeć różnice dynamiczne i barwowe, je-
den motyw tonalny lub rytmiczny musi być bardzo głośny, a drugi bardzo cichy 
albo też jeden musi być bardzo skromny, a drugi bardzo bogaty pod względem 
barwy 40.

Podsumowanie

Kształtowanie muzycznych kompetencji percepcyjnych dzieci w wieku 
przedszkolnym trwale rozwija ich zmysłowe poznanie świata, zdolności spo-
strzegania, uwagę, wyobraźnię, pamięć czy odpowiednie postawy społeczne. 
Ogromną rolę w całym procesie odgrywają zabawy muzyczne, które w sposób 
twórczy wprowadzają dziecko w świat trudnej w odbiorze muzyki. Uruchamia-
jąc różne rodzaje aktywności dziecka (sensoryczną, intelektualną emocjonalną, 
werbalną, motoryczną), pozwalają często na kreowanie własnych rozwiązań. 

Wraz z rozwojem emocjonalnym i intelektualnym zdolności odbiorcze 
dziecka ulegają wzbogaceniu, przyczyniając się do estetycznego przeżywania 
muzyki oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań artystycznych. Stwarza-
nie właściwego klimatu uczuciowego wokół spraw związanych z muzyką, wy-
zwalanie potrzeby kontaktu z nią i nieustanne stymulowanie aktywności mu-
zycznej dziecka jest zadaniem rodziców, wychowawców oraz przedstawicieli 
wszystkich środowisk, w jakich dziecko funkcjonuje.
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StreSzczenie 

niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości kształtowania umiejętności 
percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw 
muzycznych. na podstawie analizy teoretycznej na temat roli środowiska rodzinne-
go i przedszkolnego w rozwoju muzykalności dziecka oraz odniesień empirycznych, 
podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jak rozwijane są kompetencje per-
cepcyjne dziecka przedszkolnego w zakresie muzyki? Jakie jest miejsce zabaw muzycz-
nych w kształtowaniu możliwości odbiorczych dziecka? Jaki jest poziom uczestnictwa 
małych odbiorców w audycjach i koncertach muzycznych? 

Tematyka artykułu może stanowić inspirację do dalszych dociekań badawczych 
w zakresie edukacji muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

Słowa kluczowe: percepcja muzyczna, formy aktywności muzycznej, edukacja 
muzyczna w przedszkolu, rozwój muzyczny.

Summary

This article aims to show the possibilities of developing perceptual skills in pre-
school children with the use of exercises and musical games. On the basis of a theo-
retical analysis regarding the role of family and preschool environment in the develop-
ment of musicality in children, as well as empirical references, an attempt was made to 
answer the following question:
•	 How	is	the	perceptual	competence	of	preschool	children	developed	with	regard	to	

music?
•	 What	is	the	place	of	musical	games	in	the	development	of	reception	capabilities	in	

children?
•	 What	 is	 the	 level	of	participation	of	 little	 listeners	 in	musical	 concerts	 and	pro-

grammes?
The subject of the article can serve as an inspiration for further research with re-

spect to musical education of preschool children.

key wordS: musical perception, forms of musical activity, preschool music educa-
tion, musical development.


