
Rola muzyki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.  

 

Dla przeciętnego odbiorcy muzyki matematyka i muzyka 

należą do dwóch odrębnych, może nawet antagonistycznych 

porządków. Matematyka stoi na czele nauk ścisłych, będących 

domeną ludzkiego umysłu. Natomiast muzyka jest sztuką, odnosi się 

bezpośrednio do naszych emocji.  

Muzyka jest wszechobecna w życiu dziecka, towarzyszy mu 

już od okresu prenatalnego. Ma ona magiczna moc – wpływa na 

emocje, wywołuje różne nastroje i uczucia, jest źródłem wzruszenia,  

uspokaja, wycisza, ośmiela, pobudza i motywuje do działania. Już u 

bardzo małych dzieci można zaobserwować spontaniczną reakcje na 

muzykę. Wzbudza na u nich niejednokrotnie uśmiech i radość. Pod 

jej wpływem dzieci zaczynają wykonywać rytmiczne ruchy , 

klaszczą, przytupują  

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla 

swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy 

ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój 

wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami 

ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością 

plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, 

czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za 

sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Dzieci są kreatywne z 

natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i 

rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, 

instynktowną  

i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która 

pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. 

Sztuka dziecka jest piękna w swojej naiwności, potrafi nas 

zachwycić, ująć szczególnym sposobem postrzegania otaczającego 

świata. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, 

dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz 

zdobywania wiedzy o o taczającej rzeczywistości. Taniec, ruch, 

muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalane w sposób 

naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u 



dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności 

edukacyjnej.  

Integracja muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości 

wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej  

w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym  

i społecznym.  

Muzyka, jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa ogromną rolę w 

życiu każdego człowieka. Powinna ona stanowić, dla współczesnego 

człowieka, pewien rodzaj odprężenia psychicznego, wzbogacać jego 

doświadczenia wpływać na wszechstronny rozwój osobowości, 

rozwijać uczucia i wyobraźnię, dostarczać dużo radości i piękna.  

       Muzyka posiada ogromne możliwości integracyjne. Wpływając 

na sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną, wykonawczą, 

prowadzi do wszechstronnego rozwoju dziecka, przyczynia się też 

do zainteresowania go sztuką, wzmaga ekspresję twórczą dzieci, ich 

zaangażowanie emocjonalne. Wspomagając nabywanie umiejętności 

matematycznych muzyka może stanowić pomoc między innymi  

w procesie kształtowania pojęć liczbowych, w posługiwaniu się 

nazewnictwem matematycznym, w kształtowaniu poczucia czasu, 

pojęcia kierunku, wyobrażenia figur, w orientacji dotyczącej 

stosunków czasowych i przestrzennych, w posługiwaniu się 

symbolami, w określeniu położenia w przestrzeni, w wyodrębnianiu 

i w opisywaniu cech wielkościowych, klasyfikowaniu przedmiotów 

według cech jakościowych, jak również w posługiwan iu się liczbą  

Muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. 

Słuchana w dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców 

dźwiękowych w ciągu całego życia, pomaga budować neuronalne 

drogi, które wpływają na naukę języków, rozwój pamięci i poczucie 

przestrzeni . Poprawia również koncentrację, pomaga w 

zapamiętywaniu, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa mo -

tywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcie 

mięśniowe oraz poprawia koordynację ruchową.  

Zainteresowanie dziecka muzyką jest naturalną pot rzebą, tak 

jak zabawa. Muzyka jest nieodłącznym elementem ruchu i radości 



dzieci, nie jest zatem perfekcyjna w wykonaniu, jej celem jest 

przede wszystkim wzrost kompetencji. Najpierw dziecko jest „z 

muzyką” - słuchając i obserwując, w dalszym etapie doświadczania 

jej, co przyczynia się do aktywizacji w zakresie śpiewania, grania, 

aktywności ruchowej. Dziecko gromadzi doświadczenia 

przygotowując się do aktywności, tzn. zbierane doświadczenia są 

przejściem od „odtwarzania” do „przetwarzania”. Wiek zabawy to 

dopełnienie budujących się w umyśle schematów intelektualnych. 

Twórczość dziecka jest „przetwarzaniem”, w wieku szkolnym 

„odkrywaniem”, w kolejnym zaś „wytwarzaniem” (preludium do 

„tworzenia - stwarzania”). Etapami rozwojowymi są: naśladowanie 

poprzez eksperymentowanie do rozumienia. Francuski pedagog 

Roger Cousinet uważał, że „(...) dzieciństwo jest nie tylko 

koniecznym etapem życia, ale ma także swoistą wartość 

autonomiczną”. Edward Claparede głosił pogląd, że „dziecko nie 

musi zawsze robić tego, co chce, ale zawsze powinno chcieć tego, 

co robi”. 
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