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Streszczenie 

Jedną z form aktywności muzycznej realizowaną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

jest słuchanie muzyki. Pełne uczestnictwo w percepcji wymaga specjalnego przygotowania. Dzię-

ki metodzie Batii Strauss poznanie utworu muzycznego staje się dla młodego, niedoświadczonego 

słuchacza nie tylko łatwiejsze w odbiorze, ale przede wszystkim rozwija jego aktywność twórczą. 

Słowa kluczowe: metoda aktywnego słuchania, aktywność twórcza, dziecko w wieku przedszkol-

nym 

Abstract 

Listening to music is one of forms of music activity implemented in work with kindergarten-

age children. Complete participation in perception requires special preparation. Thanks to Batti 

Strauss method getting to know a piece of music for a young inexperienced listener becomes not 

only easier in reception but above all develops his creative activity. 

Keywords: active listening method, creative activity, kindergarten age child 

 

Wstęp 
Rozpoczynając rozważania dotyczące wykorzystania metody aktywnego 

słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, 

należy na wstępie przeanalizować pojęcia zawarte w tytule artykułu.  

Aktywne słuchanie muzyki to metoda poznawania sztuki w sposób zinte-

growany (występuje drama, pantomima, plastyka, ruch, taniec), ukazująca 

podstawowe cechy muzyki (rytm, melodia, harmonia) za pomocą realizacji 

różnorodnych opracowań utworów muzycznych. Jej głównym założeniem jest 

wykorzystanie wszystkich form aktywności muzycznej do zapoznania uczest-

ników zajęć z dziełami muzycznymi.  
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Pojęcie twórczości w toku dziejów kultury europejskiej poszerzało swój za-

kres i zmieniało treść, przechodząc od Boga, poprzez artystę, do człowieka 

(Szmidt, 1996, 2010, 2013; Popek, 1988; Dobrołowicz, 1982; Pietrasiński, 

1969). Tematyka twórczości stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk 

humanistycznych i społecznych, m.in. psychologii, filozofii, antropologii, peda-

gogiki czy socjologii (Nęcka, 2008, s. 783). Ma to swoje uzasadnienie w ko-

nieczności przygotowania zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych do życia 

w świecie, gdzie działanie człowieka musi mieć charakter innowacyjny. Stąd 

konieczność rozwijania umiejętności twórczego myślenia od najmłodszych lat.  

Analizując pojęcie twórczości, nie odnajdujemy jednolitej definicji. Jest ono 

rozpatrywane w różnych kategoriach, z położeniem akcentu na zróżnicowane jej 

przejawy. Popek rozpatruje omawiane zagadnienie w obrębie czterech kategorii. 

Dotyczą one:  

 rozumienia twórczości jako dzieła, 

 rozumienia twórczości jako procesu, 

 społecznego klimatu uwarunkowań twórczych, 

 rozumienia twórczości jako zespołu zdolności intelektualnych lub zespo-

łu cech osobowościowych (Popek, 1988, s. 9–19). 

Aktywność twórcza jest najogólniejszym i jak się wydaje – najwłaściwszym 

pojęciem umożliwiającym wyjaśnienie zjawiska twórczości u dzieci w wieku 

przedszkolnym (Uszyńska-Jamoc, 2003, s. 29). Podtrzymywaniu i stymulowaniu 

aktywności własnej dziecka należy więc poświęcić wiele miejsca w procesie 

edukacji, przy czym aktywność ta powinna przybierać jak najczęściej postać 

aktywności twórczej – spontanicznej, inspirowanej lub kierowanej przez nau-

czyciela. Zdaniem Dąbka (1988, s. 9) za aktywność twórczą dziecka możemy 

uznać „wszelką aktywność poznawczą i emocjonalno-motywacyjną prowadzącą 

do subiektywnie lub też jednocześnie obiektywnie nowych i wartościowych 

wytworów w jednej lub kilku dziedzinach życia”. Charakteryzuje ją spontanicz-

ność, samodzielność, wynika z chęci poznania, ciekawości, poczucia własnej 

kompetencji i wzmacniania poczucia własnej wartości, a jej efektem są nowe dla 

dziecka odkrycia, które przyczyniają się do jego poznawczego oraz emocjonal-

nego rozwoju (Dąbek, 1988, s. 5–11). Określając aktywność dziecka jako twór-

czą, należy pamiętać, iż jej podstawowym kryterium powinno być kryterium 

nowości w sensie subiektywnym – aktywność małego człowieka jest twórcza 

wtedy, kiedy zawiera nowe elementy w stosunku do jego własnego doświadcze-

nia, nawet wówczas, gdy inni znają je i stosują już w podobnych sytuacjach 

(Uszyńska-Jamoc, 2003, s. 32). 

Rozwinięcie 
Mówiąc o edukacji muzycznej w przedszkolu, należy najpierw odnieść się 

do Podstawy programowej będącej zbiorem treści nauczania oraz umiejętności 

na danym etapie edukacyjnym. Różnorodne formy wychowania przedszkolnego, 
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np. przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, pełnią w równej 

mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniają dzieciom 

możliwość wspólnej nauki i zabawy w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowa-

nych do potrzeb rozwojowych dzieci warunkach. W punkcie 7 obszaru IV zaty-

tułowanego: Poznawczy obszar rozwoju dziecka czytamy: dziecko przygotowane 

do podjęcia nauki w szkole „eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ru-

chem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzy-

kę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany 

charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku, oraz wyraża ją 

ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych 

źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki 

ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zja-

wiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha 

muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla 

wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla 

uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczy-

stości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 

i inne; w skupieniu słucha muzyki” (Podstawa programowa, 2017, s. 6). W pro-

gramie możemy więc odszukać następujące formy aktywności muzycznej dzieci: 

śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, w tym taniec, tworzenie muzyki 

oraz słuchanie muzyki. W ramach każdej z nich występuje element rozwijania 

twórczej inwencji dziecka. Muzyka staje się więc czynnikiem sprawczym inspi-

rującym dziecko do twórczych działań (Danel-Bobrzyk, 2000, s. 215–218). 

Pierwszą wymienioną formą wychowania muzycznego jest śpiew. Jest on 

najbardziej naturalną formą czynnego uprawiania muzyki. Podczas śpiewu 

kształcą się wyobrażenia słuchowe, pamięć interwałów (słuch wysokościowy). 

Ruch należy do naturalnych potrzeb dziecka, warunkuje jego prawidłowy 

rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Stanowi on dominującą formę wy-

chowania muzycznego w przedszkolu. W pracy nad ruchową ekspresją dziecka 

zaznaczają się dwa kierunki: pierwszy to całkowicie swobodna wypowiedź ru-

chowa dziecka inspirowana piosenką czy też bajką, akompaniamentem itp., dru-

gi zaś – to systematyczne i przemyślane działanie, które prowadzi do podpo-

rządkowania ruchów rytmowi muzyki.  

Kolejną formą wychowania muzycznego jest gra na instrumentach. Rozwija 

ono wrażliwość na różne cechy dźwięków, takie jak wysokość, czas trwania, 

dynamika, barwa, jak również poczucie rytmu, wpływa na koncentrację uwagi 

i zdyscyplinowanie, rozwija sprawność manualną dziecka. Między innymi dzię-

ki tej formie aktywności pobudzona zostaje wyobraźnia muzyczna i inwencja 

twórcza. Najbardziej jednak istotnym jej walorem jest atrakcyjność.  

Kolejna wymieniona forma to słuchanie muzyki. Jej celem jest nie tylko do-

starczenie dzieciom doświadczeń słuchowych, które stanowią sposób kształto-



138 

wania pamięci oraz wyobraźni muzycznej, ale także rozwijanie sfery poznaw-

czej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej.  

Realizując z dziećmi zadania twórcze, materiałem do pracy mogą stać się 

rytm i brzmienie mowy, śpiew, słuchana muzyka, brzmienie instrumentów per-

kusyjnych. Ich efektem są improwizacje wokalne, improwizacje instrumentalne, 

swobodna ekspresja ruchowa oraz swobodne wypowiedzi plastyczne. Muzyka 

wpływa na sferę emocjonalno-wyobrażeniową dziecka, a sztuki plastyczne 

wzbogacają te przeżycia, kształtują poczucie piękna, rozwijają smak estetyczny. 

Należy pamiętać, że działalność małego dziecka ma charakter synkretyczny 

i w praktyce różne formy muzycznej inwencji twórczej występują w ścisłym po-

wiązaniu. Improwizacje mówione, śpiewane, grane na instrumentach czy wyraża-

ne ruchem przeplatają się nawzajem i uzupełniają, wiążą się także z pozamuzycz-

nymi formami, jak wspomniana wcześniej plastyka, ale też literatura czy film. 

Metoda aktywnego słuchania stworzona w drugiej połowie XX w. przez Ba-

tię Strauss wykorzystuje wszystkich formy aktywności muzycznej do zapozna-

nia uczestników zajęć z dziełami muzycznymi. Nadaje się ona do prezentacji 

dzieł z każdej epoki i każdego kompozytora. Pracując z wychowankami według 

kanonu zaproponowanego przez Strauss, w podobny sposób można przybliżyć 

dzieciom muzykę ludową, popularną, rozrywkową. „Utwór, który wybieramy do 

aktywnego słuchania, staje się nie tylko formą percepcji muzyki na zajęciach, 

ale również drogą prowadzącą do nauczania wielu innych zagadnień muzycz-

nych (u starszych dzieci) w sposób aktywny, połączony z zabawą zmierzającą 

do osiągnięcia zamierzonych przez nauczyciela celów” (Żyłka, 2001, s. 28).  

Zajęcia prowadzone tą metodą mają przebieg zabawy, a doświadczenie zdo-

bywa się podczas jej kolejnych etapów. Twórczyni zaproponowała następujące: 

 wysłuchanie utworu, rozmowa na jego temat, 

 fabularyzowanie muzyki za pomocą ruchu, 

 tworzenie orkiestry z dyrygentem na czele; gra na instrumentach według 

partytury graficznej, 

 mówienie o muzyce (tylko wtedy, gdy dziecko doświadczyło danej mu-

zyki). 

Autorka, mówiąc o zaproponowanym przez siebie sposobie słuchania, uza-

sadnia konieczność aktywizowania słuchania, proponując gotowe recepty i sce-

nariusze.  

Żyłka w cytowanym już powyżej artykule Praktyczne wykorzystanie metody 

aktywnego słuchania muzyki w szkole podstawowej według Batii Strauss zwraca 

uwagę: „Utwór, który wybieramy do aktywnego słuchania, staje się nie tylko 

formą percepcji muzyki na zajęciach, ale również drogą prowadzącą do naucza-

nia wielu innych zagadnień muzycznych (u starszych dzieci) w sposób aktywny, 

połączony z zabawą zmierzającą do osiągnięcia zamierzonych przez nauczyciela 

celów” (2001, s. 28).  
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Szczególnie ciekawymi działaniami dla młodszych dzieci staje się tutaj za-

stosowanie instrumentów niekonwencjonalnych, znajdujących się w ich otocze-

niu, czy też samodzielnie przygotowanych, np. klocków, pęków kluczy, plasti-

kowych butelek wypełnionych wodą lub kamykami, woreczków foliowych, 

metalowych tarek. Po pewnym czasie dzieci same poszukują źródeł dźwięku, 

wymyślając coraz to nowsze instrumenty, umiejętnie dopasowując je do charak-

teru i nastroju słuchanego utworu. Odnosi się to również do rekwizytów wyko-

rzystywanych podczas tańca (stroje historyczne bądź tylko elementy stroju, 

apaszki, wstążki na patyku itp.).  

Tarczyński (2000, s. 91), uczestnik warsztatów prowadzonych przez Strauss, 

pisze: „Już następnego dnia realizowałem pomysły Batii Strauss z dziećmi 

z «moich» przedszkoli. Byłem bardzo zaskoczony reakcją na muzykę prezento-

waną tą metodą. Na początku wszystko wydawało się niezrozumiałe, dziwne, 

potem intrygujące, z czasem bliskie, a pod koniec zajęć utwór stawał się praw-

dziwym przebojem, którego chętnie się słucha i do którego dzieci z przyjemno-

ścią powracały. Wszystkie utwory przedstawione w grupie kontrolnej były od-

bierane obojętnie, a nawet z niechęcią, dopiero prezentacja w sposób aktywny 

zmieniła nastawienie dzieci na bardziej przyjazne do muzyki. W grupach, gdzie 

od razu prezentowałem utwory według pomysłu Batii, nie zaobserwowałem 

znużenia, a dzieci słynące w przedszkolu z żywotności wykazywały się niespo-

tykaną dotąd koncentracją. Utwór, który przy sprzyjających okolicznościach 

mogłem przedstawić jeden lub najwyżej dwa razy, teraz podczas jednostki lek-

cyjnej odtwarzany jest 5–6-krotnie”. 

Koncepcja aktywnego słuchania muzyki stwarza nauczycielowi ogromne 

możliwości na każdym etapie pracy z dziećmi młodszymi i starszymi. Nadaje się 

do prowadzenia zajęć muzycznych zarówno w przedszkolu, jak i w szkole pod-

stawowej. Ponadto można ją stosować w pracy z osobami dorosłymi w domach 

kultury, świetlicach itp. Jej popularyzacja daje doskonałe rezultaty oraz stwarza 

warunki do propagowania muzyki, podnoszenia poziomu kultury muzycznej, 

zainteresowania dziełami wielkich twórców. 

Za najbardziej istotne cechy tej metody uważane są:  

 opracowania ruchowe prezentowanych utworów muzycznych według 

propozycji nauczyciela oraz uczestników zajęć (nawiązanie do budowy formal-

nej utworów, zmiany trybu, elementów tanecznych), 

 realizacja instrumentacji (instrumentarium ma charakter „otwarty”, wy-

korzystywane są również instrumenty wykonane samodzielnie przez dzieci), 

 możliwość fabularyzacji, wprowadzania zamiany ról i identyfikacji 

(uczestnik zajęć może występować zarówno w roli dyrygenta, jak i muzyka), 

 słuchanie staje się atrakcyjne pomimo wielokrotnego powtarzania danego 

utworu (możliwość zdobycia nowych doświadczeń, odkrycia walorów i tajemnic 
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tkwiących w muzyce, dla osiągnięcia zamierzonego celu potrzeba stosunkowo 

niewiele czasu), 

 wykorzystanie różnych rodzajów muzyki, 

 twórczy charakter metody, 

 możliwość stosowania rekwizytów (Tarczyński, 2000, s. 90–93). 

Podsumowanie 
Muzyka ma nieoceniony wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Słucha-

nie muzyki angażujące jego aktywność ruchową, wokalną, taneczną, plastyczną 

i manualną stwarza możliwość zabawy z muzyką, pozwalając na czerpanie z niej 

piękna, wrażliwości, muzykalności. Wykorzystanie metody aktywnego słucha-

nia nie tylko ułatwia dziecku zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, ale 

przede wszystkim staje się impulsem do rozwoju wyobraźni, a w efekcie two-

rzenia. Należy pamiętać, że odpowiednio wcześnie rozpoczęte działania twórcze 

oparte na dźwięku mogą się stać impulsem do powstania potrzeby bycia ze sztu-

ką przez całe życie. Włączając muzykę do pobudzania aktywności twórczej 

dzieci, wychowujemy ludzi o wysokiej kulturze estetycznej, zarówno w świecie 

sztuki, jak i sposobie życia. 
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