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„Muzyka oddziałuje porządkująco, wywołuje emocje, które emanują na świat 

zewnętrzny, wyzwala radość w człowieku, pobudza zmysły do zabawy, 

szczególnie do rytmu i ma korzystny wpływ na zakłócone poczucie 

rzeczywistości…” 

Dreikurs 

 

 Czy wyobrażacie sobie życie bez muzyki: śpiewu innych osób,  naszego śpiewu, gry 

na instrumentach, rytmiczności?  Gdyby każdy z nas miał w jednej sekundzie odpowiedzieć 

na to pytanie, na pewno byłoby to: NIE. Dlaczego…?Bo muzyka jest jak powietrze, które jest 

nam niezbędne do życia, to ona daje ukojenie, wyciszenie, adrenalinę pchającą nas do 

działania. Muzyka pozwala nam zapomnieć o otaczającej rzeczywistości lub spojrzeć na nią z 

innej perspektywy. 

„Zarówno mowa, jak i muzyka towarzyszą człowiekowi niemal przez całe życie. Już 

w okresie prenatalnym dziecko reaguje na otaczające je dźwięki. Niemowlę odwraca głowę w 

kierunku głosu matki i wykazuje zainteresowanie śpiewanymi przez nią kołysankami” 1. Jest 

to naturalny odruch, naturalna potrzeba człowieka. Mały człowiek reaguje na śpiew, grę na 

instrumentach, ponieważ jest to dla niego coś ciekawego i przyjemnego. Przecież my dorośli 

reagujemy tak samo: dajemy się ponieść dźwiękom muzyki tańcząc, nucąc ulubione utwory. 

W owej publikacji chciałabym podkreślić ważność muzyki dla prawidłowego rozwoju 

dziecka we wszystkich jego sferach: poznawczej, społecznej, fizycznej a co najważniejsze 

emocjonalnej. Pragnę również zaznaczyć, że muzyka ma ogromny wpływ na samopoczucie 

dorosłych (rodziców), co skutkuje prawidłowymi zachowania względem własnego dziecka. 

                                                           
1 Paweł Cylulko,  Zastosowanie  muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji, w : Muzyka w logopedii, str. 35, 

red. Naukowa D. Baczała, J. J. Błeszyński, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2014r. 



Żyjemy w czasach, kiedy stres spowodowany pojawiającymi się w naszym życiu 

problemami powoduje niepokój,  strach,  nerwowość. To burzy nasze relacje z dzieckiem. 

Zrozumiałym jest dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny takich jak: 

jedzenie, ubiór. Praca zabiera nam większość naszego dobowego czasu. To jest naturalna 

kolej rzeczy. Spróbujmy jednak zatrzymać się na chwilę, zastanowić, wyłuskać odrobinę 

czasu w ciągu doby i wykorzystać go w najbardziej efektywny sposób. Czas spędzony  z 

własnym dzieckiem. Tylko ono i rodzic. 

I wtedy należy sięgnąć po dar jakim jest muzyka, to ona sprawi, że nam dorosłym 

będzie się chciało więcej, a dziecko z rozkoszą da się ponieść muzykowaniu. 

„Muzyka  ma działanie nie tylko kształtujące wyobraźnię,ale wpływa też na rozwój 

emocjonalny i – co się z tym wiąże – odgrywa dużą rolę w procesiesocjalizacji, wspomaga 

rozwój człowieka i wpływa na to, aby był on prawidłowy. Marównież działanie relaksujące i 

terapeutyczne.2 

 Należy pamiętać, że to my dorośli – rodzice, nauczyciele, jesteśmy wzorem do 

naśladowania dla dzieci. To jak dziecko będzie zapatrywać się na muzykę, jak będzie ją 

odbierać zależy od nas.  

„To głównie za Twoim pośrednictwem zbiera ono doświadczenia muzyczne, u Ciebie 

podpatruje reakcje na bodźce dźwiękowe. W ten sposób wytwarza się u niego system 

wartościowania muzyki, dotyczący muzycznych zainteresowań, wykonywania muzyki, jej 

miejsca w życiu – wszystko to dziecko czerpie od Ciebie”.3 

Różnorodność obcowania z muzyką jest przeogromna: można wspólnie śpiewać, 

słuchać jak dziecko śpiewa (nagradzać je za „udany” występ), grać na instrumentach 

przygotowanych przez siebie, śpiewać i wygrywać proste rymowanki (dla naszego mózgu 

rytm jest bardzo ważny), opowiadać bajki wykorzystując podkład muzyczny i rekwizyty 

(opowieści muzyczne), tańczyć wspólnie z dzieckiem lub dla dziecka.  

Dzieci bardzo spontanicznie przejawiają zainteresowanie muzyką: kołyszą się, 

klaszczą w ręce, powtarzają słowa piosenki, reagują w sposób charakterystyczny na usłyszany 

rytm. Poprzez muzykę w naturalny sposób: kształtują swoją wyobraźnię, rozwijają mowę 

czynną, kształtują swoją sferę emocjonalną (panują nad emocjami, pozbywają się lęków, są 

bardziej odważne w działaniu). 

 

                                                           
2B. Nowak, Muzyka a rozwój emocjonalno – społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. 
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„U dziecka rozpoczynającego edukację artystyczną można zaobserwować wrażliwość 

na bodźce pochodzące z otaczającego świata. Pod ich wpływem dostrzega piękno w dziełach 

plastycznych, muzycznych, literackich i odczuwa potrzebę wyrażaniago przez własną twórczą 

aktywność. Edukacja muzyczna, równocześnie z rozwojemmuzykalności, świadomie kształci 

wszystkie dyspozycje psychiczne i fizyczne, stymulując tempo oraz jakość ogólnego rozwoju 

dziecka4. 

Ponadto „szczególnie nieocenione wartości muzyka wnosi do wychowania i edukacji 

dziecka, gdyż jest źródłem harmonizowania rozwoju. Edukacja muzyczna odgrywa jednąz 

ważniejszych ról w dokonywaniu się zmian w rozwoju dziecka, kształtując jego psychikę, ale 

również modelując niemal każdy obszar funkcjonowania”. 5 

 

 Nie musimy być wybitnymi muzykami, aby poprzez muzykę bawić się z własnym 

dzieckiem. Prosta kołysanka śpiewana na dobranoc czy zabawa paluszkowa może być 

zarówno dla nas rodziców a przede wszystkim dla dziecka chwilą, która będzie miała wpływ 

na jego dalsze życie. Jak już wcześniej podkreślałam muzyka jest darem, który dobrze 

wykorzystany, pozwoli nam odkryć w dziecku wszystkie jego pokłady i możliwości. Jest 

jednak coś, na co zabawa przez muzykę ma szczególny wpływ, a mianowicie: na zacieśnienie 

więzi między rodzicem a dzieckiem … to dzięki wspólnemu obcowaniu z nią, dajemy 

dziecku to, co najpiękniejsze we wczesnych latach Jego życia. 
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