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WST P

Muzyka wyzwala w dziecku si y,
które w innej sytuacji nie mog yby si  rozwija .

Carl Orff

D wi ki towarzysz  cz owiekowi od momentu jego narodzenia, a nawet wcze niej. Ju  w yciu 
p odowym nienarodzone jeszcze dziecko przejawia reakcje na bod ce akustyczne, chocia  
wra liwo  ka dego z nas na odbiór muzyki jest inna. W odmienny sposób mo emy interpre-
towa  i odbiera  ten sam utwór. Dlatego tak wa ne jest jak najwcze niejsze wprowadzanie 
dziecka w wiat muzyki przez osoby doros e, organizowanie z ni  kontaktu, pobudzanie 
wyobra ni muzycznej poprzez dostarczanie dziecku ró norodnych bod ców, wzbogacaj cych 
jego do wiadczenie.

Muzyka pozwala w sposób niewerbalny wyrazi  siebie, pomaga przezwyci y  monotoni , 
nawi za  kontakt z innymi, daje mo liwo  odbioru dozna  mi ych i przyjemnych, mo e te  
by  ród em odpr enia. Dzi ki muzyce mo emy rozwija  wiadomo  w asnego cia a, uczy  
koncentracji uwagi, wiczy  pami  i wyobra ni . Ruch przy muzyce kszta tuje rozwój gracji 
ruchów, umiej tno  wspó dzia ania w grupie, a tak e poczucie sprawstwa. 

Muzyka stanowi w pracy z dzie mi bardzo istotny element i pe ni wiele wa nych funkcji: pozwala 
zrozumie  otaczaj cy wiat, dostarcza rado ci, pomaga odreagowa  napi cia, pozytywnie 
wp ywa na ogólny rozwój i funkcjonowanie organizmu: uk adu kostno-stawowego, nerwowego, 
kr enia; wspomaga rozwój emocjonalny – dziecko mo e zidentyfikowa  i wyrazi  swoje emo-
cje i pragnienia.

Prze ycia estetyczne czyni  cz owieka wra liwym na ró ne przejawy ycia oraz inspiruj  
do nowego spojrzenia na wiat. Muzyka wiczy i wspomaga zmys y, prowadz c do wspó dzia-
ania pomi dzy s yszeniem, widzeniem i dotykiem.

Niezaprzeczalne s  jej warto ci wychowawcze: kszta towanie kultury muzycznej, rozwijanie 
umiej tno ci s uchania, rozumienie w asnych emocji, poznawanie obyczajów i warunków ycia; 
rozbudzanie zainteresowa  i sympatii do ludzi, kszta towanie umiej tno ci wypowiadania si , 
odczuwania pi kna, rozwijanie poczucia wi zi grupowej oraz zgodnego wspó dzia ania. 

Kontakt z muzyk  jest dla dziecka ród em twórczych poczyna , ró norodnych poszukiwa , sty-
muluje dziecko do samowyra ania si . Kontakt z muzyk  rozwija pozytywne cechy charakteru, 
zdolno ci poznawcze, a ca a osobowo  kszta towana jest harmonijnie i wielostronnie. Istnieje 
du a zale no  rozwoju aktywno ci zabawowej dziecka od poziomu i liczby prowadzonych 
w przedszkolu zabaw i zaj  muzycznych.

Ponadto zaj cia prowadzone metodami wykorzystuj cymi muzyk  daj  dzieciom wiele rado ci, 
dlatego warto je jak najcz ciej prowadzi , zarówno w pracy nauczycieli, jak i terapeutów.
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PEDAGOGIKA CARLA ORFFA

Carl Orff, niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent, wysokiej klasy wszechstronny muzyk: 
nauczyciel akademicki, przedstawiciel prymitywizmu muzycznego. Nale y do najwybitniejszych 
kompozytorów muzyki w XX w. Jego utwory niejednokrotnie wykonywane by y na wielu najwa -
niejszych uroczysto ciach pa stwowych i mi dzynarodowych w Niemczech. Jego adaptacje 
i utwory w asne by y wysoko cenione w Niemczech. Na rozwój jego postawy twórczej i talentu 
wywar y wp yw sztuka antyczna, sztuka prymitywna – ludowa i sztuka egzotyczna. 

Koncepcja nazwana przez Orffa muzyk  elementarn  powsta a na bazie praktycznych 
do wiadcze . W muzyce wymienionych rodzajów fascynowa a go prostota melodii i rytmiki. 
Metoda Orffa jest rozpowszechniana przez Instytut Orffa, dzia aj cy w Salzburgu.

Carl Orff opracowa  w asn  metod  wychowania muzycznego dzieci, której g ównym elemen-
tem jest piew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w sk ad 
którego wchodz : b benki, tamburyna, ko atki, grzechotki, trójk ty, dzwonki melodyczne). Du y 
nacisk k adzie si  na improwizacj  i rozwijanie ekspresji, najwa niejszym elementem w muzyko-
waniu jest rytm. 

Twórca tej metody uwa a , i  kultur  fizyczn  dziecka nale y rozwija  w korelacji z kultur  ryt-
miczno-muzyczn  i kultur  s owa. Te trzy czynniki – muzyka, mowa, ruch, przenikaj  si  wzajem-
nie i daj  dziecku mo liwo  rozwijania inwencji twórczej i samoekspresji.

Metoda przeznaczona jest dla dzieci zarówno zdrowych, jak i niepe nosprawnych umys owo. 
Wykorzystanie jej wymaga jedynie dostosowania tre ci i stopnia trudno ci wykonywanych 
zada  do aktualnych mo liwo ci rozwojowych dzieci. Metoda Orffa jest równie  szeroko wyko-
rzystywana w muzykoterapii doros ych.

Metoda Carla Orffa opiera si  na trzech zasadach:

nauczanie muzyki poprzez zabaw ,

rozwijanie muzykalno ci dzieci,

integracja muzyki, s owa i ruchu.

Muzyka – punktem wyj cia do budowania prostych form muzycznych jest moment, gdy dziecko 
potrafi za piewa  tekst z w asn  melodi . Melodi  dziecko tworzy przy u yciu instrumentów 
perkusyjnych. Dzieci muzykuj , tworz  ma e zespo y. Zdolniejsze dzieci próbuj  same dyrygo-
wa  powsta ym zespo em. Pocz tkowo dzieci zapoznaj  si  z ró nymi utworami muzycznymi, 
poznaj  tonacje, zasady tworzenia melodii i akompaniamentu. Nast pnie samodzielnie podej-
muj  proces tworzenia.

Mowa (s owo) – wiczenia mowy s u  przygotowaniu do prawid owej dykcji i wzbogacaj  
s ownictwo dziecka.

Rytmiczno  mowy jest ród em improwizacji g osem, ruchem z udzia em r k i nóg.

wiczenia te odbywaj  si  w trzech formach: 

dzieci wystukuj  rytm do s ów,

dzieci wyszukuj  s owa do rytmu,

dzieci wymawiaj  teksty wyliczanek, przys ów, wierszyków w dowolny sposób (zmiana dyna-
miki, tempa itp.).
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Ruch – g ównym celem jest poznanie przez dziecko swoich mo liwo ci ruchowych, wyczucie 
stosunków przestrzennych, czasowych, doskonalenie wspó pracy w grupie. Osi gni cie tego 
celu jest mo liwe poprzez indywidualne i grupowe eksperymentowanie, odkrywanie i stawianie 
zada  ruchowych. Szczególne znaczenie odgrywa improwizacja ruchowa. Rozwija fantazj , 
rytmizuje, nadaje p ynno  ruchow . Punktem wyj cia s  przyk ady z w asnego otoczenia, ilu-
stracja prostych opowie ci, wiczenia z pi eczkami, obr cz , ilustracja ruchowa muzyki.

Formy wychowania w systemie muzycznym Carla Orffa:

piew – polega na wykonywaniu piosenek dzieci cych, ludowych, fragmentów muzyki 
powa nej przy akompaniamencie – zwykle perkusyjnym. G ówny nacisk Carl Orff k adzie 
na ekspresj  wynikaj c  z zaanga owania dziecka i na jego mo liwo ci twórcze. piew 
odgrywa tak e znacz ca rol  podczas realizacji innej formy, jak  jest tworzenie muzyki. 
W tej metodzie nie ma tradycyjnej nauki piewu opartej o nauk  piosenek. 

Ruch przy muzyce – nie ma ustalonych regu  poruszania si . Ruch jest spontaniczny, o kre-
atywnym charakterze. Jest swobodny, zale y od wewn trznego nastroju dziecka. Pocz t-
kowo ma on bardzo prost  form : bieg, marsz, podskoki. Nast pnie ewoluuje, nabieraj c 
charakteru improwizacji, by w efekcie sta  si  ruchem kreatywnym. Nie ma w tej formie 
adnego wzorca, to, co dziecko tworzy, jest ca kowicie efektem wyobra ni i aktywno ci 

dziecka inspirowanej poprzez konkretn  sytuacj , opowie , ba  czy rysunek.

Szczególn  form  twórczo ci stanowi improwizacja ruchowa wymagaj ca kreatywno ci, 
zrytmizowania i p ynno ci ruchu, a jednocze nie jest podporz dkowana jakiemu  gene-
ralnemu poleceniu, np. wykonaniu na pauz  w muzyce figur.

Gra na instrumentach – pe ni szczególn  rol  w systemie Orffa. Dzieci maj  kontakt 
z instrumentami ju  od samego pocz tku. Repertuar do wykonania przy pomocy instru-
mentów jest dobierany w ten sposób, aby nie znu y  i nie zniech ci  dzieci.

S uchanie muzyki – w tej metodzie dzieci maj  okazj  przys uchiwania si  d wi kom, 
dostrzegaj  barw  instrumentów, rozwijaj  wra liwo  na ich wspó brzmienie. S uchanie 
muzyki stosuje si  podczas wspólnej improwizacji odtwarzania muzyki i gry na instrumen-
tach. Metoda ta daje mo liwo  przygotowania dzieci do percepcji muzyki.

Tworzenie muzyki – stanowi jeden z podstawowych filarów omawianego systemu. Przy-
biera kszta t improwizacji wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i ruchowej. 
Pocz tkowo w pracy z dzie mi m odszymi jest ca kowicie swobodna, niezale na, nieogra-
niczana adnymi regu ami. Na kolejnych etapach tworzenia muzyki, gdy dzieci nabieraj  
wi kszego do wiadczenia, stosowana jest pewna forma improwizacji kierowanej. Pro-
wadz cy mo e ju  dzieciom narzuci  zasady rz dz ce ich improwizowaniem, np. dobór 
instrumentów, kszta towania linii melodycznej, rytmu czy formy muzycznej.

Nauka improwizacji muzycznej przebiega w kilku etapach. S  to improwizacje:

s owno-rytmiczne – s u  do wprowadzania warto ci rytmicznych i ich ró nego grupowania. 
Dzieci improwizuj  rytm do imion, nazw, zda , przys ów, porzekade , wierszy. Nale y zwra-
ca  uwag , aby zrytmizowany tekst pozostawa  w zgodzie z prozodi  (zgodno  akcentów 
muzycznych z akcentami wyst puj cymi w j zyku). Rytmizacja mowy mo e by  nast pnie 
wykonana na kilka ró nych sposobów, np. z klaskaniem, tupaniem, uderzaniem d o mi 
o uda, pstrykaniem palcami, z ró nicowaniem dynamiki, tempa itp. 


