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Stymulacja zmys ów 
przez muzyk! u dzieci 
z niepe nosprawno"ci# 

intelektualn#

Celem stymulacji jest zaspokojenie potrzeb po-
znawczych i emocjonalnych dziecka przez dostar-
czenie mu do"wiadcze$ dostosowanych do  jego 
mo%liwo"ci i potrzeb rozwojowych. Dlaczego w a"-
nie muzyka jest wa%na w stymulacji zmys ów? Mu-
zyka ma ogromny  wp yw na psychik! cz owieka. 
Wiedzieli o tym ju% wielcy my"liciele staro%ytni, 
jak Platon, Arystoteles, lecz dopiero Jan Jakub 
Rousseau i Jan Henryk Pestalozzi wskazali na jej 
wielk# rol! w wychowaniu dziecka. W wieku XIX 
w #czono wychowanie muzyczne w system oddzia-
 ywa$ na dziecko. Zauwa%ono wtedy, %e to rytm w 
muzyce jest najwa%niejszy, gdy% jest on motorem 
dzia ania i czucia. I tak w 1883 roku Peter Egel 
po raz pierwszy zastosowa  rytm w rehabilitacji. 
Hans Goldstein u%ywa  "piewu rytmicznego jako 
bod&ca warunkowego przy wywo ywaniu ruchu 
u dzieci. Muzyk! wprowadzono tak%e w rehabili-
tacji niedow adów i ataksji, zaburze$ mowy i za-
burze$ nerwicowych. 

Wspó cze"ni twórcy wychowania muzycznego – 
Emil Jaques  Dalcroze, Karol Orff i Zoltan Kodaly 
w #czyli do programu wychowania muzycznego 
rytmik!. Zdaniem E.J. Dalcroze’a rytmika, dzi!ki 
odbieraniu wra%e$  przez ca y system nerwowy, 
aktywizuje czynno"ci mózgowe, pobudza rozwój 
dziecka, i to ma najwi!ksz# warto"' rehabilitacyj-
n#, czyli zharmonizowanie mózgu i cia a. Karol 
Orff   #czy  mow! z ruchem i muzyk# oraz stawia  
na twórcz# postaw! dziecka, za" Zoltan Kodaly 
wskazywa  na ogromny wp yw 'wicze$ muzyczno-
-rytmicznych na rozwój inteligencji dzieci.

Z przytoczonych wy%ej przyk adów do"wiad-
cze$ wielkich pedagogów, my"licieli i  muzyków 
wynika, %e muzyka z  rytmik# wszechstronnie 

pobudzaj#  rozwój psychomotoryczny dziecka, 
a zw aszcza dziecka niepe nosprawnego intelek-
tualnie. Jest to wa%ne, poniewa% niepe nospraw-
no"' intelektualna wi#%e si! z trwa ymi zmianami 
w o"rodkowym uk adzie nerwowym i zaburze-
niami w jego funkcjonowaniu. Co to oznacza? 
Oznacza to, %e zaburzona zostaje zdolno"' w od-
bieraniu wra%e$ przez zmys y. Z kolei to utrud-
nia dziecku uczenie si!, bo nie ma spostrzegania, 
my"lenia, mowy, dzia ania, czyli ruchu. Dzia anie 
terapeutyczne polega wtedy na tym, %e pobudza 
si! procesy korowe poprzez  wprowadzenie dzie-
ciom jak najwi!kszej ilo"ci do"wiadcze$, prze%y', 
poniewa% dzieci niepe nosprawne intelektualnie 
ucz# si! przez prze%ywanie.

Trzy elementy muzyki – metrum, rytm i tempo 
maj# najwi!kszy wp yw na ruch dzieci. Muzyka 
poprzez te trzy elementy wydaje dzieciom pole-
cenie, bez mówienia s owami „zrób tak czy tak”. 
Ona stanowi rodzaj motywacji dla dziecka do wy-
konania ruchu. A motywacja ta ma charakter  po-
zapoj!ciowy i bezosobowy i co najwa%niejsze nie 
wywo uje napi!', oporów, l!ków  wynikaj#cych 
z ograniczonych mo%liwo"ci zrozumienia oraz 
stresów i zaburze$ w kontaktach spo ecznych.

Dzieci niepe nosprawne posiadaj# wrodzone zdol-
no"ci muzyczne. Cechy te daj# mo%liwo"ci niezwy-
k ego wp ywu na nie, dzi!ki czemu muzyka mo%e 
dokona' wi!kszych post!pów ni% jakikolwiek 
inny "rodek wychowawczy. Potrzeba zgodno"ci z 
muzyk# jest tak du%a, %e dzieci nadpobudliwe s# 
w stanie wyeliminowa' lub opanowa' po cz!"ci ru-
chy mimowolne, by tylko móc wiernie odtworzy' 
rytm muzyki,  dzi!ki czemu ucz# si! panowa' nad 
swoim cia em. W czasie zespo owych zaj!' rucho-
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wych z muzyk#  dziecko odbiera jednocze"nie wie-
le bod&ców p yn#cych z ró%nych zmys ów. Dziecko 
w tym samym czasie widzi, s yszy, odbiera bod&ce do-
tykowe, porusza si!, a zmys  kinestetyczny informuje 
je o po o%eniu poszczególnych cz!"ci  cia a. W czasie 
zaj!' muzycznych szczególnie pobudzane s# zmys y 
najstarsze, które funkcjonowa y ju% w  onie matki.

S# to: zmys  równowagi, zmys  kinestetyczny, 
s uch i dotyk.

Jestem nauczycielem muzyki i rytmiki  ju% pra-
wie 15 lat. Z perspektywy tych lat widz! ogromny 
wp yw muzyki na dzieci,  ich niesamowite zmia-
ny w rozwoju, które nie przychodz# pr!dko. Na 
efekty trzeba poczeka', ale warto!

Edukacj! muzyczn# nale%y zacz#' jak najwcze"-
niej, bo ju% od  przedszkola, wtedy dziecko ma 
wi!ksz# szans! na rozwój.

Prowadz#c zaj!cia muzyczno-rytmiczne, wykorzy-
stuj!:
1.  Piosenki i zabawy  integruj#ce i energetyzuj#ce.
2.  Piosenki na autoorientacj! w schemacie cia a 

i przestrzeni.
3.  Piosenki inscenizowane.
4.  Opowie"ci muzyczne pobudzaj#ce do ruchu.
5.  Gr! na instrumentach.

Piosenki i zabawy integruj ce 
i energetyzuj ce

Wiemy, jakie s# dzieci niepe nosprawne, zazwy-
czaj ospa e, bez ch!ci do %ycia, zawstydzone, nie-
"mia e, nie czuj# swego cia a. Dlatego piosenki 
i zabawy integruj#ce i energetyzuj#ce s# tak wa%-
ne. Bez nich nie wyobra%am sobie rozpocz!cia 
zaj!' muzyczno-rytmicznych. Muzyka musi by' 
%ywio owa, weso a, „s oneczna”. To ona daje dzie-
ciom energi!  do dalszej zabawy, budzi do ruchu, 
powstania, jest sygna em, %e b!dziemy si! bawi'. 
Czasem "piewam piosenk! „witank!” i witam mu-
zycznie po kolei ka%de dziecko w klasie, i zapra-
szam tym samym do ko a w piosence-zabawie, np. 
„Ma o nas”, „Bawmy si! w Konopki”. Innym ra-
zem robimy w!%a ze wszystkich dzieci i maszeru-
jemy do marszowej, weso ej muzyki. Dla odmiany 
wykorzystuj! radosne piosenki, o  atwym tek"cie, 
zwi#zane z dan# por# roku i wymy"lam jaki" pro-
sty uk ad ruchowy z prostymi gestami.

Pami!tajmy  o tym, %e dzieci niepe nosprawne 
s# uzdolnione muzycznie i bardzo wymagaj#ce 

i nie w #cz# si! do zabawy czy  ta$ca, je"li muzyka 
nie b!dzie atrakcyjna i weso a. Muzyka musi mie' 
ciekawy rytm, taki, który mówi: „Ruszaj w "wiat!, 
Baw si!!, Ta$cz!, Raduj si!!”. To wymaga od na-
uczyciela ci#g ych poszukiwa$ w "wiecie muzyki. 
Na szcz!"cie na rynku muzycznym muzyki nie 
brakuje.

Podczas tego typu 'wicze$ dzieci nadruchliwe  
wy adowuj# swoj# energi!, a dzieci nie"mia e, po-
wolne – nabieraj# energii. Czy% muzyka nie jest 
genialna i wielofunkcyjna!

Proponuj! sprawdzony przyk adowy repertuar:
•  Code Red „Kaniku y”,
•  muzyk! z Þ lmu „Madagaskar”,
•  pozycje z p yty „Muzyczna pedagogika zabawy 

w pracy z grup#”:
–  marsz,
–  %ywio owy taniec,
–  dyskotekowy taniec.

Do proponowanej muzyki mo%na wykonywa' do-
wolne ruchy czy to w kole, czy swobodnie stoj#c 
w rozsypce, np. klaskanie, tupanie, ruszanie ca-
 ym cia em, ruchy naprzemienne, w pozycji stoj#-
cej lub siedz#cej.

Piosenki na autoorientacj! w schemacie 
cia"a i przestrzeni

Piosenki te kszta tuj# schemat cia a i orientacj! 
przestrzenn#. Dlaczego one? Ze wzgl!du na z y 
przep yw informacji do mózgu z uk adu nerwo-
wego zaburzona zostaje lateralizacja i orientacja 
w przestrzeni. W efekcie dziecko nie wie, gdzie 
ma praw# czy lew# stron! cia a, a ze wzgl!du na 
pora%enie ko$czyn nie mo%e wskaza' na okre"lo-
n# cz!"' cia a, np. nos, oko itp. Muzyka u atwia 
przep yw informacji i dziecko ma motywacj! do 
wykonania ruchu, czyli w tym przypadku wskaza-
nia „za"piewanej” cz!"ci cia a. Na rynku muzycz-
nym nie brakuje piosenek na autoorientacj!. Kie-
dy znudz# si! nam piosenki lub mog# by' za trud-
ne do pokazywania przez dzieci, bo np. za szybko 
zmienia si! tekst, mo%na wykorzysta' muzyk! 
marszow#, rytmiczn# i „"piewa' cz!"' cia a” na 
jej melodi! tak d ugo, a% dziecko poka%e t! cz!"' 
cia a. Mo%na wtedy wy"piewa' imi! dziecka, np. 
„Ania dotyka swojego nosa, Olek podnosi swoj# 
praw# r!k!, Zosia idzie do przodu, Alek podnosi 
g ow! do góry” itp. Nie trzeba by' muzykiem, aby 
wymy"li' fajn# piosenk!. Liczy si! pomys  i cieka-
wa rytmicznie muzyka, bo pami!tajmy, %e to ona 



55

Dobra praktyka

motywuje dziecko do dzia ania, do ruchu. Pami!-
tajmy te%, %e to my musimy pomóc dzieciom, które 
charakteryzuj# si! du%# spastyczno"ci#, w wykona-
niu 'wiczenia poprzez podniesienie, poruszenie 
tej cz!"ci cia a, o której "piewamy. To, %e dziecko 
samo nie wskazuje, która r!ka jest która, nie zna-
czy, %e nie wie, bo zapytane po jakim" czasie mo%e 
nam prawid owo odpowiedzie' na znakach PCS1, 
%e to jest w a"nie prawa r!ka, a nie pokaza o tego 
wcze"nie ze wzgl!du na swe Þ zyczne ograniczenia. 

1  PCS – Picture Communication Symbols

Mo%na to nazwa' biernym kszta towaniem auto-
orientacji, które jest bardzo wa%ne i potrzebne.

Proponuj! repertuar:
•  z ksi#%ki W. Nowoci$skiego „Umuzykalnie-

nie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych”:
–  „Wszystkie dzieci”,
–  „Je"li chcesz”,
–  „Bawi y si! dzieci paluszkami”,
–  „Raz i dwa”,

•  „Czy"cioszek” muz. Z. Lewi$ski, s . D. Szap-
tun,

•  „Siedmiokroczek”, muz. autor nieznany, s . A. 
Kamio$ska,

•  „Dzisiaj pranie”, muz. F. Leszczy$ska, s . B. Le-
wandowska,

•  „Nie chc! ci! zna'”, melodia ludowa,
•  „Lewa r!ka” oraz „ D o$”, muz. B. Niewiadom-

ska, s . S. Karaszewski,
•  „Zwinne stopy”, F. Bockius z „Rytmika Vliex”,
•  „O wskazuj#cym palcu”, S. Vliex.

Proponuj! te% zabaw! do muzyki na autoorienta-
cj!. Do tej zabawy pasuj# wszystkie rock and rolle, 
do których polecam uk ad ruchowy podparty s o-
wem: prawa, lewa – 8 razy na przemian wyci#g-
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ni!cie do przodu r#k; do przodu i do ty u – 8 razy 
pochyli' si! do przodu i odchyli' si! do ty u.

Piosenki inscenizowane

Piosenki inscenizowane to inaczej pokazanie, prze-
%ycie tre"ci piosenki za pomoc# ruchu, rekwizytów, 
przebrania, obrazków, ilustracji, pacynek itp. Taka 
forma muzyczna jest bardzo wa%na, poniewa% dzie-
ci niepe nosprawne maj# problemy z koncentracj# 
i ze zrozumieniem przekazywanych tre"ci. Podczas 
"piewania przez nauczyciela piosenki dziecko zwró-
ci uwag! na melodi! i przede wszystkim na rytm, 
ale nie na tre"', bo to dla niego za du%o naraz do 
zauwa%enia. Wykorzystanie wszelkich akcesoriów 
do przedstawienia tre"ci pomo%e dzieciom zoba-
czy', co si! dzieje w piosence, kto jest bohaterem 
piosenki, co robi itd. Poza tym gros dzieci nie za-
"piewa piosenki nigdy, bo ma zaburzony o"rodek 
mowy. Ale gdy dziecko niemówi#ce przebierze-
my za bohatera piosenki, b!dzie mog o czynnie 
za pomoc# kinestetyki, czyli ruchu, prze%y' tre"' 
piosenki. Nie b!dzie czu o wtedy swojej niemocy 
mówienia, przez co nabierze odwagi do aktywno"ci 
na zaj!ciach, wzro"nie jego poczucie warto"ci, %e 
nie tylko za pomoc# s ów mo%e za"piewa' piosenk! 
i %e nie jest jednak najgorsze.

W dzia aniach muzycznych tego typu nauczyciel 
mo%e dokona' cudu na zaj!ciach, gdy% do odpo-
wiednio dobranej piosenki mo%e w #czy' do pracy 
wszystkich uczniów w klasie, przydzielaj#c odpo-
wiednie role ka%demu dziecku, np. jedno dziecko 
"piewa piosenk!, inne jest kwiatkiem, inne ogrod-
niczk#, która podlewa ten kwiatek, a jeszcze inne 
motylkiem, który fruwa przy kwiatku itd.

S# te% piosenki, które pobudzaj# o"rodek mowy 
u dziecka, np. piosenka o kotku. Dziecko niemó-
wi#ce, które wydaje jakie" d&wi!ki, przebrane za 
kotka (co jest dodatkowym atutem motywacyjnym), 
poczuje si! zmobilizowane do tego, %eby wyda' 
d&wi!ki przypominaj#ce mruczenie, sapanie kot-
ka i inne. Dzieje si! tak dlatego, %e czuje si! wa%ne 
w tej chwili, jest g ównym bohaterem piosenki.

Piosenki inscenizowane ucz# dzieci my"lenia, 
koncentracji uwagi, wspó dzia ania w grupie, 
ucz# zasad np. czekania na swoj# kolej, kszta tuj# 
koordynacj! wzrokowo-s uchowo-ruchow# oraz 
zachowania spo eczne.

Piosenki musz# by'  atwe, bliskie tre"ci# otoczeniu 
dziecka, melodyczne. Przy prezentacji piosenki 

dobrze by by o, gdyby nauczyciel przebra  si! za 
bohatera i sam dobrze si! bawi , lub wykorzysta  
pacynki, wtedy sukces murowany!

Proponuj! tutaj zw aszcza repertuar dla przed-
szkoli w ciekawej aran%acji muzycznej:
•  „ABC zabawy muzyczne dla trzylatków”:

–  „Kotek puszek”,
–  „Jab uszko”,
–  „Taniec pajacyka z misiem”,

•  „ABC zabawy muzyczne dla pi!ciolatków”:
–  „Kolorowe listki”,
–  „Ma e czerwone jab uszko”,
–  „Wiewióreczka”,

• „ABC zabawy muzyczne dla czterolatków:
–  „Dwa zegary”,
–  „Wiosenna przebudzanka”,
–  „U nas na podwórku”,

• „Z u"miechem dla trzylatków”:
–  „Leci marzec”,
–  „Kwoka”,
–  „Pucu pucu – wielkie pranie”,
–  „Z a pogoda”.

Opowie#ci muzyczne 
pobudzaj ce do ruchu

Ten element muzyczny jest równie wa%ny jak po-
zosta e wy%ej wymienione. Jest to dzia  s uchania 
muzyki, ale w sposób aktywny. Pami!tajmy, %e na-
sze dzieci niepe nosprawne s# ma o aktywne. One 
s uchaj# muzyki, ale nie wiedz#, co ta muzyka 
opowiada. Mówienie dzieciom, %e to jest muzyka 
do podskoków, jest ma o sensowne ze wzgl!du na 
to, %e dziecko mog o nie mie' takich do"wiadcze$. 
Chodzi o to, %eby dziecku opowiedzie', co dzieje 
si! w muzyce. Stworzy' jak#" sensown#, ciekaw# 
opowie"', która b!dzie motywacj# do poruszania 
si! w odpowiedni sposób.

Po pierwsze, musimy znale&' ciekaw# muzyk!, 
a potem zastanowi' si!, co ona mo%e dzieciom 
opowiedzie'. Mo%e to by' bajka znana dzieciom 
albo historia zwi#zana z por# roku, z przygodami 
zwierz#t, zabawek. Jako przyk ad podam taniec 
na zamku królewskim zwi#zany z bajk# o Królew-
nie (nie%ce.

Opowiadamy dzieciom bajk!, pokazuj#c obrazki 
do ka%dej sceny, lub w #czamy fragmenty z Þ lmu. 
Pokazujemy, jak wygl#da król i królowa i jak si! 
poruszaj#. Rozmawiamy na temat bohaterów baj-
ki. Potem pytamy dzieci, czy chc# zata$czy' taniec 
dworski. One na pewno odpowiedz#, %e chc#. Mu-
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simy mie' rekwizyty, tzn. miecze wyci!te z tektury, 
ubrania, wachlarze dla królewien, korony itp.

Szukamy muzyki odpowiedniej do tego ta$ca. 
Dla królów b!dzie to muzyka wolna, ci!%ka, mo%e 
to by' np. fragment z Peer Gynta „W grocie króla 
gór” E. Griega. Do tej muzyki ch opcy id#, tupi#c 
jak wa%ni królowie. Ich muzyka cichnie, wi!c sta-
j# nieruchomo. W #czamy muzyk! weso #, skocz-
n#, o wysokich d&wi!kach. Wychodz# dziewczyn-
ki przebrane za królewny i poruszaj# si! do mu-
zyki. Te które s# na wózkach, mog# wachlowa' 
wachlarzem, gdy s ysz# muzyk!. Gdy ich muzyka 
cichnie, dziewczynki przestaj# si! rusza'. Potem 
znowu wraca muzyka królów i ch opcy id#, wy-
machuj#c do rytmu mieczem itd. – wed ug pomy-
s ów nauczyciela i mo%liwo"ci dzieci.

Podczas tej zabawy uczymy dzieci, nie mówi#c 
im o tym, %e muzyka mo%e by' wolna lub szybka, 
uczymy, w jaki sposób mo%emy porusza' si! do 
muzyki szybkiej, a jak do muzyki wolnej, uczymy 
te% reakcji na pauz! w muzyce, czyli zatrzymania, 
kiedy nie brzmi „moja” muzyka. Wszystko jest na-
turalne, dziecko bawi si!, przedstawiaj#c bajk!, 
a my uczymy „konspiracyjnie” poj!' muzycznych, 
nie mówi#c na ich temat ani s owa. Ta zabawa 
kszta tuje wyobra&ni!, my"lenie, zapami!tywanie 
ruchu, motywacj! ruchu, czucie cia a bez kontak-
tu wzroku, "wiadomo"' cia a. To jest ca a magia 
opowie"ci muzycznych, które pobudzaj# dzieci do 
ruchu. Wszystko zale%y od nauczyciela, od jego in-
wencji twórczej, zapa u do pracy.

Z literatury muzycznej polecam niektóre utwory 
i propozycje zabaw z nimi:
•  muzyk! z p yty „Muzyka i pedagogika zabawy 

w pracy z grup#”, a z niej utwory:
–  karuzela – na"ladowanie kr!c#cej si! karu-

zeli, do wykorzystania chusta klanzowska, 
chusty, hula hop, sznur,

–  samochodziki – na"ladowanie ruszaj#cego 
i jad#cego samochodu. Mo%na zrobi' kie-
rownice z kó ek, potrzebne kluczyki do za-
palania samochodu, steper jako peda  gazu,

–  sala strachów – mo%na przebra' jedno dziec-
ko za czarownika, który czaruje inne dzieci, 
które przed nim uciekaj#,

–  nimfy i wojownicy – do wykorzystania wa-
chlarze, chusty i miecze, podzia  grupy na 
nimfy i rycerzy,

•  muzyka P. Czajkowskiego „Walc kwiatów” – 
dzieci przebrane za kwiaty lub trzymaj# kwiaty 
w d oniach, na ka%dy akcent muzyczny kwiaty 
rosn#. Gdy wszystkie urosn# – wspólny taniec 
kwiatów ko ysz#cych si! na  #ce,

•  M. Musorgski „Taniec kurcz#t” – dzieci prze-
brane za kurczaki lub trzymaj# kurczaki w d o-

niach, skacz# dowolnie do muzyki i dziobi# zia-
renka (rozsypana fasola),

•  A Chaczaturian „Taniec z szablami” – dzieci 
dostaj# miecze tekturowe i w dowolny sposób 
nimi wymachuj#,

•  E. Grieg „Poranek” – dzieci przebrane za s o$-
ca lub trzymaj# w d oniach s o$ca, kwiaty, pta-
ki, zwierz!ta – ka%dy ma swoj# rol!. Przyroda 
"pi. Kiedy pojawi si! muzyka, wskazane dzieci 
na"laduj# budzenie si! lub podnosz# do góry 
swój atrybut. Kiedy ca a przyroda si! obudzi, 
wszyscy staj# w kó ku i ta$cz#.

Gra na instrumentach

Gra na instrumentach perkusyjnych wp ywa po-
zytywnie na sprawno"' manualn# dziecka, np. 
szybko"', dynamik!, precyzj!, plastyczno"' i do-
k adno"' ruchów. Kszta ci te% s uch i poczucie ryt-
mu dziecka.

Dzieci odczuwaj# ogromn# ch!' i przyjemno"' 
gry na instrumentach perkusyjnych, gdy% maj# 
okazj! do szukania ró%nych barw i d&wi!ków 
w sposób samodzielny i w asny.

Ze wzgl!du na zaburzenia ruchowe, niedow ady, 
pora%enia, zaburzenia napi!cia nerwowego nale-
%y pami!ta', %e ka%dy zaproponowany sposób gry 
przez dziecko na danym instrumencie nale%y za-
akceptowa'. Dlatego nie warto skupia' uwagi na 
tym, czy dziecko  adnie gra. Wa%ny jest sam fakt, 
%e dziecko podnios o r!k!, by wzi#' instrument, 
lub poruszy o ni# dla wydobycia d&wi!ku.

Bardzo lubianym przez dzieci 'wiczeniem, zabaw# 
na zaj!ciach, jest "piewanie imienia dziecka i na-
zwy instrumentu, na którym ma zagra'. Do tego 
'wiczenia nale%y wybra' muzyk! bardzo rytmicz-
n#, marszow# i do niej "piewa', np. „gra b!benek, 
 adnie gra” lub „Ania gra na grzechotce, gra, na 
grzechotce bardzo  adnie gra” itp. Ta zabawa nie-
zwykle mobilizuje dzieci do aktywno"ci.

Innym podobnym 'wiczeniem jest zabawa w or-
kiestr!. Dzieciom rozdajemy instrumenty. Usta-
wiamy w grupach instrumentalnych, np. b!benki 
po prawej stronie, grzechotki po lewej stronie, 
i do muzyki marszowej pokazujemy umownym 
gestem, która grupa gra. Uczymy tu dwóch umie-
j!tno"ci: czekania na swoj# kolej i koncentracji 
uwagi na zadaniu.

Na swoich zaj!ciach wykorzystuj! cz!sto proste 
wiersze, np. z ksi#%ki pani Beatrix Podolskiej pt. 
„D&wi!cz#ce wiersze”. Podane tam s# gotowe pro-
ste opracowania na instrumenty do  atwych wierszy 
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o zabawkach, przyrodzie, przedmiotach. Zach!cam 
do zajrzenia do tej ksi#%eczki i skorzystania z niej.

Z literatury muzycznej proponuj!:
•  Marsze, do których mo%na przygotowa' para-

d! instrumentów, czyli ich prezentacj!:
–  P. Czajkowski suita „Dziadek do orzechów” 

– marsz,
–  marsz z p yty „P yta z u"miechem dla czte-

rolatków”,
–  marsz z p yty „Muzyczna pedagogika zaba-

wy w pracy z grup#”,
•  wszystkie rock and rolle, do których polecam 

uk ad ruchowy z gr# na drewienkach: prawa, 
lewa – 8 razy na przemian uderza lewa i prawa 
r!ka drewienkami o krzes o, „Teraz z przodu 
bardzo  adnie gra” – 8 razy uderzenie drewien-
ka o drewienko przed sob#,

•  gra deszczu na folii do utworu P. Czajkowskie-
go „Pastuszek” – ro%ne sposoby wystukiwania 
rytmu na folii.

Na zako$czenie chcia abym powiedzie', %e jest 
du%o mo%liwo"ci oddzia ywania przez muzyk! na 
dzieci, o których mog am nie wspomnie', bo tak 
naprawd! nie da si! tego wszystkiego omówi' 
i pokaza'. Wa%ne jest, aby ci#gle poszukiwa', two-
rzy', przekszta ca', aby zabawy by e ciekawe, uroz-
maicone. Mo%na  na jednej melodii wymy"li' kilka 
ró%nych zabaw. Wa%ne te% jest, by nauczyciel si! do-
brze bawi , bo je"li on si! dobrze bawi, to dziecko, 
czuj#c jego energi! i rado"', te% przejmie te odczu-
cia. Niech dzieci "piewaj#, pomrukuj#, klaszcz#, 
tupi#, pokrzykuj#, popiskuj#, próbuj# gra' na in-
strumentach. I niewa%ne, jak to brzmi na zewn#trz. 
Najwa%niejsze jest wyra%enie emocji, obudzenie 
z letargu, u"pienia, zaktywizowanie ich do dzia ania.

Aby jeszcze raz podkre"li' znaczenie muzyki, za-
cytuj! wiersz El%biety Zechenter-S awi$skiej pod 
tytu em „Muzyka jest wsz!dzie”.

Muzyka jest wsz!dzie

Muzyka jest jak powietrze.
Jest wsz dzie:
I w tobie, i we mnie,
I w zbo!ach na wietrze.
Jest w d"wi kach, które s#yszysz
Na ulicy,
W stukocie kó#,
Na drodze w$ród pól.
I w ko#ysaniu drzew
Jest muzyka i $piew.

Tyle jej w g#osie ptaka
I w s#owach, jakie na dobranoc
Mówi matka.
Tylko pos#uchaj, 
Ile jest pi kna w tych zwyczajnych d"wi kach.
We" je do ucha,
We" je do serca.

Przyk"adowy scenariusz zaj!$ 
muzyczno-rytmicznych

Temat: 
Muzyczne zabawy ruchowe zwi#zane z zim#. Pre-
zentacja piosenki pt. „Taniec pajacyka z misiem”. 
Inscenizacja ruchowa piosenki. 

Cele:
•  rozwijanie wra%liwo"ci s uchowej,
•  tworzenie sytuacji do"wiadczenia i prze%ycia,
•  nauka szybkiego reagowania na zmiany rytmu 

i tempa,
•  wywo anie o%ywienia emocjonalnego na skutek 

kontaktu z muzyk#,
•  stymulacja zmys u s uchu, wzroku, dotyku,
•  na"ladownictwo ruchowo-gestowe,
•  nauka schematu cia a.

Przebieg zaj!$:
 1.  Zabawa integruj#ca „Ma o nas do pieczenia 

chleba” – zapraszanie kolejno dzieci do ko a.
 2.  Piosenka na orientacj! w schemacie cia a 

„Chod&cie wszyscy do ko a”.

Chod"cie wszyscy tu do ko#a – marsz w kó ku
Zabawimy si  weso#o
Teraz wszystkich witam was – uk on
Na zabaw  nadszed# czas
Prawa r ka, lewa r ka
Prawa noga, lewa noga – wskazywanie poszczegól-
nych cz!"ci
Ca#e cia#o oraz g#owa ca#a
Witamy was

 3.  Zabawa ruchowa w „Poci#g” na trzy ró%ne 
tempa – wolne, normalne i szybkie. Dobiera-
my dzieci do trzech poci#gów. T umaczymy, %e 
ka%dy poci#g b!dzie jecha  osobno i w ró%nym 
tempie. Je"li b!dzie jecha  pierwszy, to drugi 
i trzeci b!d# sta y i czeka y na swoj# melodi!. 
Poci#gi zabior# dzieci do krainy Pani Zimy.

 4.  Dojechali"my do krainy zimowej pogody. Na 
greck# melodi! „Tzadik Katamar” taniec pogo-
dy zimowej. Nauczyciel "piewa do tej melodii 
s owa, dzieci na"laduj# r!kami ich znaczenie.
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Pada, pada $nie!ek, pada $nieg – na"ladowanie pada-
j#cego "niegu
Wieje silny wiatr – ko ysanie z r!kami uniesionymi 
w górze                   
Skrzypi $nieg – kla"ni!cie
I trzeszczy lód – tupni!cie
Pani Zima w$ród nas jest – wyci#gni!cie r#k w ge"cie 
wskazania, %e zima jest na "rodku sali.

 5.  Zabawa ruchowa w „Poci#g” na trzy ró%ne 
tempa.

 6.  Dojazd do krainy zasypanych ulic. Sprz#tanie 
"niegu – taniec z miot #. Dajemy dzieciom miot y 
i t umaczymy, %e teraz b!dziemy muzycznie odgar-
nia' "nieg. Muzyka marszowa, rytmiczna – na"la-
dowanie odgarniania "niegu z jednoczesnym mó-
wieniem sylaby „szu, szu”. Potem stukanie miot # 
w pod og! w rytm muzyki jako uklepywanie "nie-
gu. Na koniec taniec wokó  w asnej osi z miot #.

 7.  Zabawa w „Poci#g” – wyjazd z krainy.
 8.  Dojazd do krainy reniferów, które wo%# dzie-

ci saniami. Do sanek przyczepione s# dzwo-
neczki, które pi!knie dzwoni#. Rozdajemy 
dzieciom dzwonki ró%nej wielko"ci i o ró%-
nym brzmieniu. Pytamy, czy dzieci znaj# te 
instrumenty. Podpowiadamy znakami PCS. 
W #czamy muzyk! Preisnera, a dzieci do me-
lodii dzwoni# jak dzwonki u sa$, które ci#gn# 
renifery.

 9.  Odjazd z krainy reniferów – zabawa w „Po-
ci#g”.

10.  Przyjazd do krainy piosenki. Prezentacja pio-
senki pt. „Taniec pajacyka z misiem”. Nauczy-
ciel, "piewaj#c piosenk!, pokazuje za pomoc# 
maskotek jej tre"'. Rozmowa na temat pio-
senki przy pomocy znaków PCS – zadawanie 
pyta$ dzieciom.

11.  Inscenizacja piosenki. Podzia  na role – misie 
i pajacyki. Zak adanie rekwizytów i strojów 

– misie – maski misia i futerka, pajacyki – ko-
lorowe czapeczki i kolorowe fartuszki. Taniec 
dzieci w strojach.

12.  Zabawa plastyczna. Kolorowanie obrazków 
z misiem i pajacykiem – do wyboru – kredka-
mi. W tle s ycha' piosenk!.

13.  Odjazd z krainy piosenki – zabawa w „Po-
ci#g”.

14.  Po%egnanie piosenk# – wszyscy stoj# w kó ku, 
trzymaj#c si! za r!ce.

Wszystkim pi knie dzi kujemy – ko ysanie
Za wspóln% zabaw 
Kiedy znowu si  spotkamy
Zata&czymy razem 
Raz w prawo, raz w lewo – ko ysanie wg s ów
I w przód i w ty#
By$ zawsze pami ta# – obrót
'e$ z nami by# – tupni!cie lub kla"ni!cie
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