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WPROWADZENIE

Nie ulega wątpliwości, że sztuka i aktywność artystyczna stanowią doniosły czyn-
nik rozwoju i życia ogółu ludzi, rozumienia i porozumienia, a więc tworzenia 

wspólnoty, humanizacji całokształtu praktyki i ważną postać ludzkiej transcendencji. 
Mogą być stymulatorami postawy twórczej. Bez wychowania estetycznego edukacja 
ogólna jest kaleka, daleka od spełnienia swej humanistycznej funkcji, co niestety nie 
jest powszechnie uświadomione (Jankowski, 2003). Szczególne znaczenie jej oddzia-
ływania odgrywają na poziomie elementarnym, gdzie z uwagi na możliwości rozwo-
jowe najmłodszych uczniów z jednej strony edukacja artystyczna stanowi podstawo-
wą formę ich aktywności i wypowiedzi, zaś z drugiej – służy wprowadzaniu w świat 
wartości wizualnych i artystycznych. Muzyka jako integralna część kultury stanowi 
formę przekazywania wiedzy, rozwija podstawowe funkcje umysłu – myślenie, pa-
mięć, wyobraźnię, fantazję, ma wpływ na rozwój sfery emocjonalnej (Sieńczewska 
i in., 2016).

Muzyka na tym etapie ma do spełnienia szereg ważnych funkcji, a nauczyciel re-
alizujący zajęcia muzyczne powinien mieć świadomość niezbędności i niezastąpio-
ności tej edukacji w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości wychowanka. Muzyka 
oddziałuje w sposób wielostronny, zarówno na sferę poznawczą, jak i emocjonalną. 
Ma więc wkład w wyostrzonym poznawaniu świata zewnętrznego, wpływa na rozwój 
myślenia (porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie), ułatwia proces zdobywania 
i pogłębiania wiedzy o świecie. Poprzez różnego typu ćwiczenia muzyczno-ruchowe 
dzieci mogą kształcić pojęcia otaczającej je najbliższej przestrzeni i stosunki zacho-
dzące między czasem a przestrzenią. Obcowanie z muzyką, jej percepcja, wykonywa-
nie i tworzenie wpływają na umiejętność operowania strukturami w sposób logiczny 
(Pikała, 2002). Interdyscyplinarny charakter zajęć artystycznych na początku edu-
kacji szkolnej pozwala na swobodne rozwijanie wyobraźni, inspirowanie i wyzwala-
nie twórczych dyspozycji dziecka, radość z działania i tworzenia (Sieńczewska i in., 
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2016). Ponadto edukacja muzyczna w edukacji elementarnej ma doniosłe i funda-
mentalne znaczenie dla przyszłej postawy dzieci wobec muzyki, zainteresowań mu-
zycznych, rozwoju zdolności muzycznych człowieka, a także dla rozwoju ogólnego 
dziecka. Każde dziecko może i powinno być poddane systematycznej edukacji przez 
aktywność muzyczną, zaś jej skuteczność mierzona osiągnięciami dzieci zależy od 
wielu czynników, między innymi takich jak (Ławrowska, 2012, s. 148):

• kompetencje i  umiejętności psychologiczno-pedagogiczno-muzyczne na-
uczyciela połączone z jego wiedzą z wielu dziedzin humanistycznych, a nade 
wszystko jego osobowość, twórczość i zamiłowanie do muzyki;

• ilość i jakość wielostronnych doświadczeń muzycznych dziecka;
• atmosfera zajęć, motywacja, a nie krytyka, trafność doboru form aktywności 

i treści muzycznych.

WYBRANE OBSZARY DIAGNOZY EDUKACJI MUZYCZNEJ 
W KLASACH POCZĄTKOWYCH

Praktyka szkolna wskazuje jednak na duże niedomagania edukacji estetycznej 
i artystycznej prowadzonej wobec dziecka w polskiej szkole (Weiner i Boguszewska, 
2013). Przy olbrzymim zainteresowaniu aktywnością artystyczną i ujawnianych czę-
sto przez dzieci i młodzież potrzebach zajmowania się sztuką system szkolny wyraźnie 
zaniedbuje edukację muzyczną i plastyczną (Ławrowska i Muchacka, 2009). Z pro-
wadzonych badań wynika, że muzyka w najmłodszych klasach pojawia się najczęściej 
jako dodatek do treści głównych i tak też jest traktowana przez większość nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy wszelkie zaległości w zakresie głównych treści 
nauczania (w ich rozumieniu ważniejszych) nadrabiają kosztem zajęć muzycznych. 
Muzyka na tym etapie edukacyjnym często staje się jedynie tłem innych zajęć, np. 
plastycznych, służy wyciszaniu uczniów, jest narzędziem i metodą do realizacji nie-
muzycznych celów, nie pełni natomiast funkcji autonomicznych. Tak prowadzone 
zajęcia nie przyczyniają się do rozwoju muzycznego uczniów, nie kształtują zaintere-
sowań tą dziedziną, a wręcz przeciwnie – utrwalają poglądy o wyłącznie użytkowym 
charakterze sztuki muzycznej.

Na niedomagania edukacji muzycznej w Polsce wskazują także wyniki badań osią-
gnięć szkolnych uczniów w omawianej dziedzinie, z których wynika, że kształcenie 
muzyczne uczniów klas początkowych od wielu lat jest dziedziną zaniedbaną (Po-
powski i  Grusiewicz, 2014). Rezultaty badań wskazują na obniżenie się poziomu 
wiadomości i umiejętności muzycznych uczniów klas trzecich kształconych w mode-
lu zintegrowanym. Potwierdzają tym samym pobieżne obserwacje i odczucia nauczy-
cieli, metodyków, iż obecnie zbyt małą wagę przywiązuje się do edukacji muzycznej. 
Została ona zepchnięta na margines i w niewielkim stopniu angażuje uczniów mimo 
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rzetelnego i  często poprawnego ujęcia celów edukacji muzycznej w  programach 
 autorskich (Weiner, 2000; 2004; Sacher, 1996). 

Najważniejszą trudnością jest jednak odgórna redukcja edukacji muzycznej i nie-
zmieniająca się od wielu lat niska pozycja przedmiotu oraz autorytetu nauczyciela. 
Nadmienić trzeba, że na to nastawienie ogromny wpływ mają rodzice uczniów. In-
nego rodzaju problemem są kompetencje nauczycieli i ich przygotowanie do zawo-
du (Okupnik, 2012) oraz ogólne tendencje w  dydaktyce muzyki, wśród których 
najbardziej niebezpieczne wydają się: swoboda metodyczna (pseudoinnowacje i pry-
mat metody ponad treści), której towarzyszy infantylizacja języka (Ciesielski, 2012), 
nadużywanie multimediów (kosztem treści programowych), redukcja muzyki do 
rozrywki i popkultury (mająca związek z globalizacją) prowadząca do „edukacji pio-
senkowej” (Ciesielski, 2010) i brak przygotowania do odbioru muzyki artystycznej 
(poważnej), a więc utraty potencjalnych elit – bywalców filharmonii, sal koncerto-
wych, oper i teatrów muzycznych. 

Wskazane wyżej zaniedbania i niedomagania korespondują z tezami, które sfor-
mułował W. Janowski w odniesieniu do współczesnej edukacji muzycznej, tj. (Jan-
kowski, 2010): 

1. Ciągle i całkowicie lekceważony jest fakt, jakże ważny z punktu widzenia mu-
zycznej pedagogiki, ale także polityki oświatowej, że muzyka i muzykalność 
należą do (względnie) autonomicznych sfer inteligencji i myślenia człowieka. 
Są jedną z podstaw i nurtów jego rozwoju i wychowania, bez których nie ma 
on (człowiek, dziecko, młodzież) szans na rozwój możliwie pełny i wszech-
stronny zarówno z punktu widzenia psychologicznego, jak i socjokulturowego.

2. Lekceważony jest też fakt, że muzyka jest jednym z najważniejszych środków 
międzyludzkiej komunikacji i ekspresji. Jest w tym sensie czymś w rodzaju 
języka ojczystego, ale i obcego zarazem. Stąd powszechnie żywione przeko-
nanie, że muzyka jest najbardziej uniwersalnym językiem opartym na wła-
ściwym każdemu człowiekowi i niemal przyrodzonym uzdolnieniu do jego 
rozumienia i przezywania, a przynajmniej odczuwania emocjonalnych treści.

3. Ciągle niezrozumieniu podlega teza, że muzyka jest dla wszystkich, a nie tylko 
zdolnych czy szczególnie uzdolnionych.

4. Brak zrozumienia potrzeby zetknięcia dzieci i młodzieży z najwartościowszą 
muzyką, co już samo w sobie jest celem ważnym, ale także w znaczeniu wy-
korzystania wartości muzyki dla celów ogólnowychowawczych, psychotera-
peutycznych itd.

5. Wypychanie ze świadomości społeczeństwa edukacji związanej z  muzyką 
klasyczną, poważną.

Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania kierunków zmian w edukacji muzycz-
nej dzieci w młodszym wieku szkolnym, jakie zarysowują się w wyniku przeprowa-
dzonych obserwacji zajęć zintegrowanych przez studentki edukacji wczesnoszkolnej. 
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WYNIKI BADAŃ – POTRZEBA I KIERUNKI ZMIAN 

Celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy i oceny zajęć zintegro-
wanych pod kątem znaczenia i  form realizacji edukacji muzycznej w  klasach po-
czątkowych szkoły podstawowej. Badaniami ankietowymi objęto studentki trzeciego 
roku studiów stacjonarnych pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wybór populacji był celowy, ponie-
waż studentki uzyskały już wcześniej (po drugim roku) zaliczenia przedmiotów: me-
todyka edukacji muzycznej w przedszkolu i w klasach początkowych, nauka gry na 
instrumencie i tym samym posiadały kompetencje pozwalające na ocenę sposobów 
realizacji edukacji muzycznej w trakcie obserwowanych zajęć w ramach praktyk pe-
dagogicznych. Podjęte zadania w ramach praktyk pozwoliły na weryfikację wiedzy 
teoretycznej i na temat umiejętności muzycznych niezbędnych w przyszłym zawo-
dzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród omawianej grupy w paździer-
niku 2016 roku. Badaniami objęto 58 studentek. Zaletą badań było skłonienie re-
spondentek do refleksji nad znaczeniem i kształtem współczesnej edukacji muzycznej 
w klasach I-III szkoły podstawowej. Na potrzeby niniejszego opracowania w ana-
lizach skoncentrowano się wyłącznie na przedstawieniu ogólnych tendencji, jakie 
zarysowały się w wyniku przeprowadzonej analizy materiału badawczego.

Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety koncentrowały się wokół następują-
cych problemów badawczych:

1. Jakie miejsce zajmuje edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym?
2. Jakie formy aktywności muzycznej dzieci są najczęściej stosowane na zajęciach?
3. Jakie błędy dostrzegają badane w kształceniu muzycznym dzieci?
4. Jak badane oceniają przygotowanie nauczycieli do zajęć w zakresie edukacji 

muzycznej? 
5. Jakich zmian wymaga, w  ocenie badanych, edukacja muzyczna dzieci 

w młodszym wieku szkolnym?
Analiza odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące znaczenia nadawanego edu-

kacji muzycznej w ramach zajęć zintegrowanych nie napawa niestety optymizmem. 
Z opinii badanych wynika, że w trakcie obserwowanych zajęć dała się dostrzec mar-
ginalizacja działań nauczycieli ukierunkowanych na osiągnięcie przez uczniów efek-
tów z zakresu edukacji muzycznej.

Z wypowiedzi udzielonych przez ankietowane studentki wynika, że edukacja mu-
zyczna nie zajmuje należnego jej miejsca w kształceniu zintegrowanym. Treści z za-
kresu edukacji muzycznej nie stanowią autonomicznego obszaru działań nauczycieli 
ukierunkowanych na realizację efektów kształcenia zawartych w podstawie progra-
mowej edukacji wczesnoszkolnej. Analiza odpowiedzi badanych (43 osoby, tj. 74%) 
wykazała, że zajęcia muzyczne stanowią najczęściej uzupełnienie, swoisty dodatek, 



207Wybrane kierunki optymalizacji edukacji muzycznej w klasach  początkowych...

przerywnik w ramach realizowanych tzw. wiodących obszarów edukacji, tzn. eduka-
cji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej. W ocenie studentek nauczyciele 
nie rozumieją istoty edukacji muzycznej, jej podstawowych założeń programowych 
i metodycznych. Na omawianą tendencję wskazują również wyniki dotychczas pro-
wadzonych, wcześniej przytoczonych badań. 

Dokonując oceny form realizacji edukacji muzycznej, badane studentki dostrze-
gły wyraźne preferencje nauczycieli w zakresie ich wyboru, ale też błędy w trakcie 
ich stosowania. Ankietowane studentki zakończyły realizację przedmiotów ogólno-
muzycznych i metodycznych, co warunkowało prowadzenie obserwacji, a następnie 
analizę uzyskanych wyników pod kątem kompetencji muzycznych nauczycieli. 

Tab. 1. Preferencje nauczycieli w zakresie wyboru form edukacji muzycznej w kształ-
ceniu zintegrowanym

Formy edukacji muzycznej Liczba wska-
zań 

% N=58

Słuchanie muzyki 35 60
Śpiew 58 100
Gra na instrumentach 21 36
Ruch przy muzyce 54 93
Tworzenie muzyki 9 15

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy badani wskazali śpiew jako najczęściej stosowaną formę edukacji muzycz-
nej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele najczęściej wykorzystują 
piosenki dla dzieci, których tekst związany jest z tematem bloku dnia. Naukę piose-
nek sporadycznie (zdaniem 6 osób, tj. 10%) poprzedzają ćwiczenia przygotowawcze, 
do których należą ćwiczenia głosowe, rytmiczne oraz słuchowe. 

W ocenie badanych (47 osób, tj. 81%) nauczyciele najczęściej rozpoczynają naukę 
piosenki bezpośrednio od jej demonstracji z nagrania na płycie CD, bardzo rzadko 
prezentując piosenkę własnym wykonaniem, co jest niezgodne z metodycznymi pod-
stawami jej wprowadzania. Ich działania koncentrują się na omówieniu i nauce tekstu 
utworu i natychmiastowym przejściu do nauki śpiewu melodii fragmentów piosenki, 
a następnie jej całości. Zupełnie pomijany jest etap nawiązania do warstwy literackiej, 
stylistycznej i  historycznej utworu, omówienia i nauki materiału dźwiękowego. Bez 
uwzględnienia wymienionych etapów proces wprowadzenia piosenki jest mało efek-
tywny, może prowadzić do uszkodzenia narządu głosu dziecka oraz jego koncentra-
cji na warstwie tekstowej, a nie melodycznej piosenki. Niektóre studentki (9 osób, tj. 
15%) zwróciły uwagę na brak reakcji nauczycieli na błędy dzieci związane z dynamiką 
(np. pokrzykiwanie), agogiką wykonywanej piosenki (zbyt szybkie lub wolne tempo 
śpiewania), intonacją oraz warstwą rytmiczną wykonywanych utworów. 

Zdaniem 54 (tj. 93%) studentek zajęciom zintegrowanym towarzyszy często ruch 
przy muzyce. Dominują zabawy muzyczno-ruchowe o charakterze ilustracyjnym po-
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legające na przedstawianiu treści piosenki poprzez naśladowanie przez dzieci ruchów 
pokazywanych przez nauczyciela. Rzadziej (24 osoby, tj. 41%) dzieci podają własne 
pomysły ilustrowania treści piosenki bądź jej melodii. Stąd część badanych studentek 
(18 osób, 31%) dostrzega brak zainteresowania i  zaangażowania dzieci w  zabawy 
muzyczno-ruchowe, co prawdopodobnie związane jest z  ich monotonią i brakiem 
możliwości własnej spontanicznej aktywności ruchowej. Niewielu nauczycieli stosuje 
zabawy rytmiczne, w których kładzie się nacisk na charakterystyczne momenty ryt-
miczne i na budowę linii melodycznej. Ich realizacja przebiega niedbale, nauczyciele 
nie doceniają potencjału tego typu ćwiczeń w rozwoju poczucia rytmu, umiejętności 
koncentracji oraz pamięci. Respondentki podkreśliły w swoich wypowiedziach brak 
włączania tańców jako formy aktywności muzyczno-ruchowej dzieci. 

Słuchanie muzyki, wymienione przez 35 (tj. 60%) studentek jako preferowana 
forma aktywności muzycznej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pole-
ga przede wszystkim na wykorzystywaniu muzyki jako tła do wykonywania zadań 
pozamuzycznych, np. wykonywania ilustracji, wyciszania lub aktywizowania dzie-
ci. Tylko nieliczni studenci (6 osób, 10%) zauważyli, że nauczyciele w trakcie zajęć 
zintegrowanych świadomie wykorzystywali słuchanie muzyki jako czynnik rozwoju 
podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności dzieci, kształtowania wrażli-
wości na barwę i  wysokość dźwięków oraz rozwijania wyobraźni muzycznej. Słu-
chanie muzyki traktowali jako przygotowanie uczniów do świadomego korzystania 
z dorobku kultury muzycznej regionu, kraju itd.

W ocenie większości badanych studentów (37 osób, 64%) bardzo zaniedbaną for-
mę aktywności muzycznej w  klasach początkowych stanowi gra na instrumencie. 
Nauczyciele zdecydowanie zbyt rzadko wykorzystują instrumenty do realizacji zadań 
muzycznych. Najczęściej wykorzystują w tym przypadku wybrane instrumenty z in-
strumentarium Orffa jako akompaniament do piosenek, bardzo rzadko natomiast 
dzwonki chromatyczne. Tylko nieliczni badani (9 osób, tj. 15%) wskazali na tworze-
nie muzyki jako preferowaną przez nauczycieli formę aktywności muzycznej dzieci. 
Działania nauczycieli koncentrują się w tym przypadku na tworzeniu dzieciom wa-
runków do ilustrowania ruchem słuchanej muzyki lub wykorzystywaniu instrumen-
tów do przedstawiania zjawisk pozamuzycznych, np. atmosferycznych (burza wiatr). 

Dokonując ogólnej oceny przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do 
prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, większość badanych (42 osoby, 72%) 
oceniła je jako niewystarczające bądź słabe. Pozostałe badane (16 osób, tj. 28%) okre-
śliły poziom przygotowania nauczycieli jako dobry. Na niskim poziomie respondentki 
oceniły przygotowanie merytoryczne nauczycieli, które przejawia się stosowaniem nie-
właściwej terminologii muzycznej, brakiem umiejętności gry na instrumentach mu-
zycznych, niewłaściwym wykonywaniem schematów rytmicznych, niepoprawną emi-
sją głosu śpiewanego objawiającą się wadliwą impostacją dźwięku, co skutkuje brakiem 
prawidłowej intonacji oraz brakiem wiedzy teoretycznej z zakresu muzyki.

Większość badanych (33 osoby, tj. 57%) dostrzegła braki w przygotowaniu meto-
dycznym nauczycieli, zwłaszcza w zakresie wprowadzania piosenek, których wzorzec 
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jest niewłaściwy (nagranie CD lub wadliwa impostacyjnie prezentacja przez nauczy-
ciela), brak lub niewłaściwie prowadzona rozgrzewka głosowa w postaci ćwiczeń od-
dechowych, rezonansowych, intonacyjnych itp. Ponadto w trakcie gry na instrumen-
tach oraz śpiewania piosenek dzieci przyjmują często niewłaściwą postawę, co może 
doprowadzić do patologicznych zmian w rozwoju dzieci.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji studentki dokonały próby sformu-
łowania propozycji zmian w dotychczasowym kształcie i formach realizacji edukacji 
muzycznej w kształceniu zintegrowanym (Tab. 2.).

Tab. 2. Proponowane przez respondentki zmiany w edukacji muzycznej dzieci

Proponowane zmiany Liczba  
wskazań % N=58

Zwiększenie liczby godzin zajęć muzycznych 37 64
Wprowadzenie zróżnicowanych form aktywności 
muzycznej 46 79

Nauka gry na instrumentach 27 46
Nauka tańców regionalnych i narodowych 15 26
Kontakt dzieci z żywą muzyką 9 15
Odwoływanie się przez nauczycieli do pozaszkolnej 
wiedzy i doświadczeń dzieci związanych z muzyką 12 21

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej w zakresie muzyki i edukacji 
muzycznej

39 67

Powierzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej 
specjalistom – nauczycielom muzyki 24 41

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym wyzwaniem, przed jakim stoi praktyka edukacji muzycznej w kla-
sach początkowych, jest zdaniem licznej grupy badanych (37 osób, tj. 64%) nada-
nie większej rangi zajęciom muzycznym poprzez zwiększenie liczby godzin przezna-
czonych na ich realizację. Z obserwacji przeprowadzonych przez studentki, jak już 
wcześniej wspomniano, wynika bowiem, że edukacja muzyczna jest zaniedbanym 
obszarem edukacji, który stanowi jedynie uzupełnienie tzw. wiodących obszarów, tj. 
edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ocenie respondentek (46 
osób, tj. 75%) nauczyciele powinni częściej stosować w ramach zajęć muzycznych 
różnorodne formy aktywności muzycznej. Zdaniem studentek na obserwowanych 
przez nich zajęciach dominuje śpiewanie piosenek i zabawy przy muzyce. Zdecydo-
wanie zbyt małe znaczenie nauczyciele przypisują nauce gry na instrumentach oraz 
nauce tańców. 

Możliwości poprawy sytuacji związanej z marginalizowaniem edukacji muzycznej 
w kształceniu zintegrowanym badane (24 osoby, tj. 41%) widzą w powierzaniu pro-
wadzenia zajęć muzycznych specjalistom, nauczycielom muzyki. Inne rozwiązanie 
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respondentki (39 osób, tj. 67%) dostrzegają w dokształcaniu się i doskonaleniu na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kierunku muzycznym. Nieliczne respondentki 
(9 osób, tj. 15%) zgłosiły postulat organizowania zajęć z zakresu edukacji muzycz-
nej nie tylko na terenie szkoły i klasy, ale także poza szkołą poprzez kontakt z żywą 
muzyką w ramach uczestnictwa w audycjach muzycznych, koncertach, spektaklach 
muzycznych itd. Ponadto zdaniem studentek (12 osób, tj. 21%) nauczyciele powinni 
wykorzystywać wszystkie okazje do poszukiwania powiązań pomiędzy wiedzą mu-
zyczną i doświadczeniami pozaszkolnymi dzieci z wiedzą i umiejętnościami, które 
przewidziane są do opanowania w podstawie programowej.

PODSUMOWANIE

Celem artykułu była próba przedstawienia wyników analizy praktyki edukacji 
wczesnoszkolnej pod kątem miejsca edukacji muzycznej w kształceniu zintegrowa-
nym. Badana grupa respondentek po odbyciu praktyk pedagogicznych (w trakcie 
których prowadzono obserwacje zajęć zintegrowanych ukierunkowanych na spraw-
dzenie, jakie znaczenie nauczyciele nadają zajęciom muzycznym w kształceniu zinte-
growanym, w jaki sposób realizują omawiany obszar edukacji wczesnoszkolnej oraz 
jakie błędy merytoryczne i metodyczne popełniane są przez nauczycieli w obrębie 
omawianego obszaru edukacji) została poproszona o wyrażenie swoich opinii w toku 
badań ankietowych na omawiany temat. W rezultacie przeprowadzonych obserwacji 
badane sformułowały następujące postulaty odnośnie do zmian w edukacji muzycz-
nej dzieci w klasach początkowych szkoły podstawowej:

• zwiększenie liczby godzin zajęć muzycznych w kształceniu zintegrowanym,
• stosowanie przez nauczycieli zróżnicowanych form aktywności muzycznej,
• łączenie wiedzy i  umiejętności muzycznych nabywanych w  szkole 

z doświadczeniami pozaszkolnymi,
• prowadzenie zajęć muzycznych przez odpowiednio przygotowanych nauczy-

cieli edukacji wczesnoszkolnej lub specjalistów – nauczycieli muzyki.
Należy podkreślić, iż studentki, dokonując oceny realizowanych zajęć, dysponowa-

ły jedynie wiedzą teoretyczną nabytą w trakcie zrealizowanych przedmiotów studiów 
i niewielkim zasobem doświadczeń nabytych w trakcie praktyk, niemniej przeprowa-
dzone obserwacje mogły stanowić dla nich cenne źródło refleksji nad codziennością 
praktyki szkolnej. W opiniach studentek znalazły odzwierciedlenie zarzuty formuło-
wane pod kątem realizacji edukacji muzycznej w kształceniu zintegrowanym przez 
innych badaczy. Zgłoszone przez studentki postulaty stanowią wyzwanie dla uczelni 
kształcących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także innych instytucji dosko-
nalących i dokształcających nauczycieli w zakresie ich umuzykalnienia. Wyzwaniem 
może być tutaj konieczność zwiększenia liczby godzin zajęć w programach studiów 
w  zakresu edukacji muzycznej, gdyż proces kształcenia muzycznego nauczycieli 
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wymaga odpowiednich warunków i  adekwatnej liczby godzin zajęć teoretycznych 
i praktycznych. 
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WYBRANE KIERUNKI OPTYMALIZACJI EDUKACJI MUZYCZNEJ 
W KLASACH POCZĄTKOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W OPINIACH STUDENTÓW

Słowa kluczowe: zmiana, edukacja muzyczna, praktyka szkolna, optymalizacja działań

Streszczenie: niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania kierunków zmian w edukacji mu-
zycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, jakie zarysowują się w wyniku przeprowadzo-
nych obserwacji zajęć zintegrowanych przez studentki edukacji wczesnoszkolnej. Celem 
przeprowadzonych badań było dokonanie analizy i oceny zajęć zintegrowanych pod kątem 
znaczenia i  form realizacji edukacji muzycznej w  klasach początkowych szkoły podstawo-
wej. Badaniami sondażowymi (po przeprowadzonych obserwacjach) objęto studentki trze-
ciego roku studiów stacjonarnych pedagogiki wczesnoszkolnej i  przedszkolnej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pytania ankietowe koncentrowały się wokół 
problemów związanych z  miejscem edukacji muzycznej wśród innych obszarów edukacji, 
preferowanymi przez nauczycieli formami aktywności muzycznej stosowanymi na zajęciach, 
dostrzeganymi brakami w omawianym obszarze edukacji. Uzyskane wyniki badań stanowiły 
podstawę do sformułowania przez badane postulatów odnośnie do kierunków optymalizacji 
edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do nauczycieli oraz uczelni kształcących przyszłych 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

SELECTED DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF MUSIC 
EDUCATION IN THE EARLY CLASSES OF ELEMENTARY SCHOOL 

IN THE OPINION OF STUDENTS

Keywords: change, music education, school practice, optimization of activities

Abstract: This article is an attempt to indicate the direction of changes in the musical educa-
tion of children at early-school age based on observation of integrated classes conducted by 
female students of early-childhood education. The aim of the study was to analyze and eva-
luate integrated classes in terms of importance and forms of implementation of music educa-
tion in early classes of elementary school. The study (conducted after observations) involved 
students of the third year of full-time studies of early-childhood and preschool pedagogy of 
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the University of Bielsko-Biala. Survey questions focused on the problems associated with 
the position of musical education among other areas of education, forms of musical activity 
of teachers used during classes preferred by children, and observed shortcomings in this area 
of education. The research results were the basis for the formulation of the postulates by the 
respondents about the degree of optimization of early-childhood education in relation to 
teachers and schools educating future teachers of this education.


