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  Muzyka towarzyszy ludziom od wielu wieków, jest obecna w życiu 

każdego z  nas .Towarzyszy nam w najważniejszych momentach. Ma wiele 

walorów i  zalet . Potrafi nas bawić , cieszyć, uspokajać, relaksować, pobudzać – 

wpływa na nasz organizm. 

 



  Muzykoterapia to świadome posługiwanie się muzyką w celu 

poprawiania, przywracania zdrowia lub zapobiegania jego utracie .Jest specjalną 

metodą psychoterapii, która za pomocą różnych elementów i gatunków muzyki 

wywiera terapeutyczny wpływ na pacjentów . 

   Muzyka ma nieocenioną, wieloraką moc terapeutyczną : 

 muzyka „żywa” – usuwa zmęczenie, ospałość; 

 muzyka „łagodna” – zmniejsza stany depresyjne; 

 muzyka redukuje uczucie strachu, niepewności, frustracji; 

 melodie łagodne, powolne, spokojne – likwidują stan przewlekłej nerwicy i 

napięć emocjonalnych; 

 muzyka wpływa na sposób myślenia odbiorcy, odczuwanie ,fantazję; 

 muzyka może być „tłem” do przeprowadzenia konkretnej techniki 

terapeutycznej . 

W praktyce terapeutycznej stosuje się na przykład : 

      - muzykoterapię pasywną – polega na słuchaniu muzyki ; 

      - muzykoterapię aktywną – polega na samodzielnym uprawianiu jej np. 

komponowaniu . 

Muzykoterapia jako sposób postępowania terapeutycznego wykorzystywana jest 

nie tylko w szpitalach, domach opieki , w rewalidacji, ale także w postępowaniu 

edukacyjnym z dziećmi w  młodszym  wieku szkolnym . muzyka pomaga 

zdiagnozować pierwsze braki i deficyty rozwojowe, które mają znaczący wpływ 

na karierę szkolną dziecka . 

Niezależnie od różnych koncepcji teoretycznych, najogólniej można 

powiedzieć, że celem muzykoterapii jest : 

 możliwość nawiązania kontaktu przez muzykę i uczenie się komunikowania 

z innymi początkowo drogą pozawerbalną, za pomocą instrumentu ; 

 aktywizacja emocjonalna dziecka; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 rozwijanie dyspozycji twórczych przez uczestnictwo w różnych formach 

improwizacji muzycznej . 

Muzykoterapia wykorzystuje różne metody pracy przy muzyce i przez muzykę : 

1. muzykowanie w orkiestrach i chórach; 

2. metody receptywne stosowane w formie grupowej; 

3. metody oparte na produkcjach dźwiękowych ( instrumentach 

muzycznych) : 
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- elementarne muzykowanie według metody  i na instrumentach Carla 

Orffa, niekiedy połączone z ruchem – stosowane w rytmice , o czym 

później opiszę ; 

- metody kreatywnego muzykowania( oparte na elementach improwizacji 

muzycznej ) – stosuję na zajęciach kółka artystycznego ; 



- drama muzyczna ( dialogi prowadzone na instrumentach muzycznych, 

odgrywanie na instrumentach różnych scenek); 

- malarstwo dźwiękowe ( ilustracja scen przyrody na instrumentach 

muzycznych ). 

     4. metody kombinowane czyli receptywno – produktywne . 

Zajęcia z muzykoterapii można realizować w formie indywidualnej lub 

zbiorowej .Zajęcia takie powinny zawsze przebiegać w atmosferze wzajemnej 

życzliwości i zrozumienia, odprężenia  i pełnego relaksu . 

W ramach realizacji zajęć z muzykoterapii wykorzystywane są elementy 

zaczerpnięte z metody : R.Steinera, R. Labana, C.Freineta, C.Orffa i 

W.Sherborne, M.Eriksona . 

DO najczęściej stosowanych należą m. In. : trening interpersonalny, trening 

autogenny, drama muzyczna, trening relaksacyjny, taniec integracyjny, 

improwizacje muzyczno- ruchowe . 

Zajęcia z muzykoterapii opierają się na wykorzystaniu podstawowych form 

działalności muzycznej ( ćwiczenia mowy, śpiew, ruch przy muzyce, gra na 

instrumentach, tworzenie muzyki, percepcja muzyki ) 

Ze względu na występujące u dzieci np. wady wymowy stosuje się różne 

sposoby recytowania tekstów .Na wszystkich zajęciach pojawia się śpiew jako 

jedna z form działalności muzycznej . Repertuar piosenek dobierany jest 

dowolnie ze względu na zainteresowania i możliwości uczestników. 

  Dla dzieci przejawiających deficyty w koordynacji ruchowej bardzo 

ważny jest w terapii ruch przy muzyce .Według Gertrudy Orff muzyka i ruch 

wzmacniają i uzupełniają się wzajemnie : „ …służą sobie jak klucz i zamek”. 

W praktyce oznacza to, że muzyka może mieć pozytywny wpływ na ruch w 

przypadku dzieci ruchowo niesprawnych, kalekich . 

Specjalna forma muzykoterapii wywodzi się z technik Carla Orffa – gdzie 

wykorzystywane są proste środki wyrazu : śpiew, ruch i proste instrumenty( 

trójkąty, cymbały, kastaniety, grzechotki, tamburyny , bębenki, kołatki, patyki, 

dzwonki ), które  trzymane w ręku można używać bez znajomości nut i 

wcześniejszego przygotowania . 

Wiele radości sprawia dzieciom gra na takich właśnie instrumentach – gdzie 

mogą wykonywać własne akompaniamenty, wygrywać własny nastrój, 

doznania, uczucia . 

Stosując rytmikę ćwiczymy u dziecka poczucie rytmu, pamięć ,wytrwałość w 

pracy oraz zdolności do dyscypliny, a w przypadku dzieci z zaburzeniami w 

zachowaniu rozwijamy zdolność kontaktowania się , wczuwania się , zważanie  
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na innych, poczucie odpowiedzialności, tolerancję, przystosowanie się do grupy, 

poczucie własnej wartości , poczucie pewności siebie, umiejętność samooceny, 

samokontrolę, zdolność spostrzegania . 



Prowadząc z dziećmi ćwiczenia z rytmiki należy być w pełni świadomym tego, 

że rytmika zawsze i w każdym ćwiczeniu oddziałuje całościowo i pozytywnie 

na wszystkie sfery dziecka . 

 

  Załączam  kilka ćwiczeń z zakresu rytmiki proponowanych przez 

autorki książki „Rytmika w wychowaniu i terapii” Renate Kloppel Sabine Vliex  

Ćwiczenia zostały podzielone na trzy kategorie : 

1. Ćwiczenia indywidualne JA –Z ZAKRESU ĆWICZENIA PERCEPCJI 

2. Ćwiczenia w parach  TY i JA-Z GRUPY „WIODĄCY I 

NAŚLADUJĄCY” 

3. Ćwiczenia grupowe MY – ZABAWY RUCHOWE I PROPOZYCJE 

ZABAW W ROLE . 

            

                        Aby u dziecka kształtować aktywność twórczą należy 

wykorzystywać w pracy z nim  działania o różnorodnym charakterze 

przeplatając aktywność słowną, grę aktorską, taniec, ruch, muzykę, a 

także działalność plastyczną . 

W ten sposób każde dziecko może poznać swoje mocne strony, dotąd 

utajone i uśpione, poznać sposoby kontaktowania się z innymi, aby potem 

móc wybrać najbardziej odpowiadające jego indywidualnej wrażliwości. 

Okazją do działania, przeżywania i przyjęcia twórczej aktywności mogą 

być zajęcia ruchowo – plastyczne z wykorzystaniem muzyki .Istotnym 

elementem jest muzyka – na przykład CZTERY PORY ROKU 

A.Vivaldiego .  

Aby przeprowadzić tego typu zajęcia wystarczy przygotować arkusze 

szarego papieru,małe cegiełki, kredki swiecowe, kolorowe wstęgi z krepy, 

magnetofon i nagrania z muzyką A. Vivaldiego CZTERY PORY ROKU . 

 

Przebieg twórczego zajęcia ruchowo –plastycznego z wykorzystaniem 

muzyki A. Vivaldiego : 

 

 Tęcza – w pudełku znajdują się długie wstęgi z krepy, które są różnego 

koloru. Uczniowie kolejno wyciągają wstęgi, podczas trwania fragmentu 

muzycznego poruszają się z kolorowymi wstęgami, wykonują obroty wokół 

wstęg, wirują, tańczą na wietrze. Podrzucają w górę, dmuchają w nie. Mową 

ciała przekazują swoją ekspresję . 
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 Spotkanie dwóch tęczy – uczniowie tańczą w parach, lecz muszą to być  

     pary o innym kolorze wstęgi. Tańcząc naśladują partnera,, jego gesty i  



 ruchy wstęgą .Zmiana lub przerwanie muzyki są sygnałem do zamiany ról, 

zmiany osoby, tej która pokazuje ruch i tej co naśladuje . 

 Spotkanie jednej rodziny – w kręgu spotykają się ze sobą osoby, które mają 

taki sam kolor tęczy ( w tym momencie następuje już podział na grupy ). Po 

podaniu instrukcji uczniowie mają za zadanie ułożyć ze swoich wstęg 

wspólny dowolny obraz, przedmiot, postać . 

 Chaos – grupa otrzymuje arkusz szarego papieru. Mają za zadanie podrzeć 

arkusz na kawałki dowolnej wielkości ( ale nie za drobne ) . Czas pracy 

wyznacz muzyka Vivaldiego ZIMA . 

 Tworzenie kompozycji – praca w grupach. Na czystym arkuszu papieru 

uczniowie dowolnie układają kompozycje z kawałków papieru i obrysowują 

ich kontur kredkami świecowymi . Figury muszą się ze sobą stykać, tworzą 

w ten sposób jeden obraz . 

 Graffiti – uczniowie wypełniają pola według własnego pomysłu, tworzą 

graffiti dowolnych barwach . Każdy z grupy realizuje swój własny pomysł . 

Czas pracy wyznacza muzyka , która płynie bardzo cicho . 

 Ustawienie barwnego obrazu – uczniowie prezentują swoje grupowe dzieło, 

eksponując je na ścianie klasy .Łączą obrazy w jeden duży obraz, powstaję 

kolorowy mur . 

 Dołóż cegiełkę – uczniowie otrzymują cegiełkę, na której wpisują swoje 

imię .Muszą to zrobić w oryginalny sposób, bo to jest ich wizytówka .Swoją 

wizytówkę przyklejają w dowolnym miejscu na obrazie . 

 Nazwij obraz – uczniowie próbują nazwać obraz, który stworzyli np. 

Radość i taniec. Obraz jak tęcza. Taniec kolorów .itp. 

 Zaświeciło słońce – uczniowie poruszają się w takt muzyki, powiewają 

wstęgami .Zmiana muzyki jest dla nich sygnałem do ułożenia przez 

wszystkich uczestników wspólnego słońca, promykami będą kolorowe 

wstęgi . 

 Ewaluacja zajęć – na 3 arkuszach szarego papieru leżących na podłodze 

uczniowie pozostawiają swoje informacje , które są odpowiedzą na 

postawione pytania .Swoją odpowiedź udzielają w formie schematycznych 

rysunków ( przy dźwiękach muzyki płynącej bardzo cicho ) , mogą to być 

słoneczka , buźki z minkami, chmurki, krzyżyki lub opis słowny itp..Dzieci 

znajdują sobie miejsce przy arkuszu i indywidualnie udzielają odpowiedzi 

na pytania . Jaki nastrój towarzyszył ci przed rozpoczęciem zajęć ? Co 

najbardziej podobało ci się podczas zajęć ? Jak się czujesz w tej chwili ? 

                      Uzyskane od uczniów w ten sposób informacje pozwolą dać 

obraz celowości czy konieczności przeprowadzania takich zajęć oraz czy ta 

metoda twórczego wyrażania siebie sprawdziła się . 
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