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Świat jest pełen dźwięków. Są one tak po-
wszechne, że często nie zwracamy na nie 
uwagi, nie dostrzegamy ich znaczenia w co-
dziennym funkcjonowaniu. Nie uświadamia-
my sobie również, jak ogromny wpływ mają 
na nasze samopoczucie czy zachowanie. 

W zależności od rodzaju, muzyka może wywoływać 
różne stany psychiczne, może pobudzać – aktywizować 
lub relaksować. To, w jaki sposób odbieramy melodię, 
jest uwarunkowane jednak różnymi czynnikami, m.in. 
wrodzoną wrażliwością słuchową, aktualną kondycją 
psychofizyczną czy zdarzeniami poprzedzającymi słu-
chanie. Z punktu widzenia gospodarki biochemicznej 
organizmu pozytywny wpływ muzyki na stany emocjo-
nalne wynika z produkcji endorfin – hormonów szczę-
ścia, które jak wiadomo mają wpływ na uczucie przyjem-
ności i zadowolenia. Naszemu samopoczuciu towarzyszą 
wówczas różne reakcje somatyczne organizmu, powsta-
jące pod wpływem doznawanego stanu emocjonalnego, 
np.: przyspieszony lub spowolniony oddech, wzrost lub 
obniżenie napięcia mięśniowego. Wspomniane reakcje 
są jednak uwarunkowane indywidualnie dla każdego 
odbiorcy. 

Rola dźwięków w życiu człowieka jest nieoceniona. 
Badania donoszą, że mają one wpływ na rozwój dziecka 
już w okresie życia płodowego. Ponadto, zdolność poj-
mowania utworów muzycznych wpływa pośrednio na 
nabywanie u dziecka podstaw myślenia, co wynika ze 
stymulacji prawej półkuli mózgowej. Mając świadomość 
ogromnych możliwości wpływania na organizm człowie-
ka poprzez kompozycje muzyczne, można wykorzysty-
wać je jako narzędzie do pracy terapeutycznej z dziećmi 
niepełnosprawnymi. 

W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu muzykowanie wspomaga nabywanie nowych umie-
jętności, ale również pozwala manewrować po szerszym 
polu rozwoju psychofizycznego: stymuluje zmysły, roz-
wój motoryczny, procesy poznawcze, uruchamia mecha-
nizmy aktywizacji oraz co niezmiernie istotne wpływa 
na rozwój emocjonalno-społeczny. 

Z mojego kilkuletniego doświadczenia w pracy 
z dziećmi z ASD (autism spectrum disorder) wynika, 
iż odpowiednio wybrane i wykorzystane utwory pozwa-
lają osiągać cele terapeutyczne. Pracę z dziećmi niepeł-
nosprawnymi, której skuteczność wymaga stosowania 
różnorodnych metod specyficznych dla pedagogiki spe-
cjalnej i terapii, można wspomagać poprzez wykorzysty-
wanie muzyki. 

Pracując z dziećmi o dużej rozpiętości możliwości 
psychofizycznych, wykorzystuję różnorodne formy jej 
doświadczania, takie jak: 

RUCH PRZY MUZYCE
Zabawy ruchowe przy muzyce stanowią element uspraw-
niania motoryki dużej oraz pobudzania i zahamowania 
ruchu. Mogą to być zabawy i ćwiczenia rytmiczne, kon-
centrujące wzrok i słuch, integrujące zmysły, koordy-
nujące pracę półkul mózgowych, stymulujące bazalne 
układy zmysłowe – dotyk, zmysł ruchu i równowagi oraz 
propriocepcji.

Każdorazowo są dostosowane do umiejętności loko-
mocyjnych prezentowanych przez dziecko, a w przypad-
ku dzieci poruszających się na wózkach, proponowane 
są zabawy uaktywniające obręcz barkową, tułów, ręce 
(krążenie ramion, głowy, pocieranie rąk o siebie, potrzą-
sanie rękoma). Ten rodzaj zajęć jest powiązany z elemen-
tami integracji sensorycznej.
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Przykłady zabaw:
■ ,,Tańczące ręce”. Dziecko jest w pozycji siadu, na rękach 

ma założone gumki z dzwoneczkami. W czasie akom-
paniamentu dziecko rytmicznie potrząsa rękoma, 
w przerwie zatrzymuje ruch. 

■ ,,Chlapiące stopy”. Dzieci siedzą trzymając stopy w mi-
skach z wodą. Podczas akompaniamentu dzieci po-
ruszają stopami zanurzonymi w wodzie, w przerwie 
zatrzymują ruch.

■ ,,Samochód”. Dzieci leżą na plecach, w czasie akompa-
niamentu poruszają się w tej pozycji po sali. W prze-
rwie odpoczywają.

■ ,,Ryż tańczy, ryż skacze”. Dzieci siedzą na podłodze, 
każde trzyma w ręce miskę wypełnioną ryżem. W mo-
mencie pojawienia się długiego, spokojnego akom-
paniamentu poruszają naczyniami od lewej strony 
do prawej tak, aby ryż przesypywał się z jednego końca 
miski na drugi. Gdy akompaniament zmieni się na 
krótkie, urywane dźwięki dzieci wykonują energiczne 
ruchy podrzucania znajdującego się w miskach ryżu.

■ ,,Kasztan wita”. Każde dziecko otrzymuje miskę wy-
pełnioną kasztanami a drugą wypełnioną puszkami 
waty. W momencie pojawienia się spokojnego akom-
paniamentu dzieci naciskają dłońmi na znajdujące się 
w misce puszki. Kiedy pojawia się mocny, energiczny 
akompaniament dzieci wykonują tę sama czynność, 

wykorzystując miskę z kasztanami. Jednocześnie 
dorośli podpowiadają w odpowiednim momencie 
– ,,twarde” lub ,,miękkie”. 

■ ,,Malowanie”. Każde dziecko otrzymuje pędzel ma-
larski i staje przy ścianie. Podczas akompaniamentu 
legato dzieci wykonują pędzlem po powierzchni ścia-
ny długie spokojne ruchy w górę i w dół.  Po zmianie 
akompaniamentu na staccato chodzą po całej sali 
,,chlapiąc pędzlami” sufit i ,,malując” go w kropki 
– wykonują ruch strzepywania.

■ ,,Dywan”. Dzieci przy akompaniamencie biegają po 
sali po rozłożonej folii bąbelkowej. W przerwie zatrzy-
mują się w dowolnej pozycji.

■ ,,Hot-dog”. Dzieci zawinięte w duże ręczniki leżą 
w rzędzie jeden obok drugiego. Pomagamy dzieciom 
przeturlać się w wyznaczonym kierunku. Proponowa-
na muzyka – A. Vivaldi ,,Cztery pory roku. Wiosna”.

■ ,,Obroty”. Zachęcamy dziecko do obracania się wokół 
własnej osi w różny sposób. Do zabawy możemy wy-
korzystać utwór ,,Lot trzmiela” M. Rimskiego-Korsa-
kowa.

■ ,,Żółwie”. Dzieci przemieszczają się po sali w klę-
ku podpartym z poszewką wypełnioną kasztanami, 
umieszczoną na plecach. Gdy muzyka cichnie chowają 
się pod sakwą. Proponowana muzyka – C. Sain-Saёns 
,,Żółwie” z ,,Karnawału zwierząt”.
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Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę pomocy dziecku 
niepełnosprawnemu przez osobę dorosłą, podczas wy-
konywania proponowanych zabaw. Stosujemy wówczas 
podpowiedzi manualne (częściowe lub całkowite), po-
zwalając jednocześnie dzieciom, choć na chwilę spróbo-
wać przejąć inicjatywę. 

GRA NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH TYPO-
WYCH I NIEKONWENCJONALNYCH
Instrumenty muzyczne zachęcają dzieci do podejmowa-
nia aktywności oraz uatrakcyjniają zajęcia, jednakże dla 
dzieci niepełnosprawnych gra na najprostszym instru-
mencie może stanowić nie lada wyzwanie. Pamiętając 
o zasadzie stopniowania trudności wprowadzamy instru-
menty od najłatwiejszych do bardziej skomplikowanych 
zarówno pod względem sposobu chwytu, jak i techniki 
gry. Wykorzystuje się proste do wykonania instrumenty 
i pomoce takie, jak: tarka, drewniane łopatki, łyżki, ko-
ziołki, pędzle malarskie, rolki po ręcznikach papiero-
wych, grzechotki, papierowe talerze, wstążki Kniessów, 
połówki kokosów, baseny wypełnione różnorodnym 
materiałem i inne. 

Przykłady zabaw z zastosowaniem nietypowych 
instrumentów i pomocy:
■ ,,Grające talerze”. Dziecko trzyma w rękach papierowe 

talerze. W czasie trwania melodii rytmicznie uderza 
talerzykiem o talerz, (jeżeli nie potrafi samodzielnie, 
stosujemy podpowiedzi manualne pracując rękami 
dziecka). Czynność uderzania można akcentować np. 
słowem ,,bam”. W przerwie w muzyce dziecko zatrzy-
muje ruch.

■ ,,Tańczące wstążki”. Każde dziecko otrzymuje wstąż-
kę Kniessów. Podczas akompaniamentu o niskim 

rejestrze dzieci na podłodze (nisko) wykonują różne 
esy-floresy, natomiast po zmianie akompaniamentu 
na górny rejestr podnoszą wstążki do góry i ,,malują” 
nimi po suficie. 

■ ,,Myjemy pokład”. Każdy dziecko otrzymuje dwie 
szczotki do mycia rąk lub dwie gąbki do naczyń. 
W siadzie skrzyżnym lub rozkrocznym, w czasie trwa-
nia odpowiedniego akompaniamentu dzieci wykonu-
ją oburącz koła, ruchy pionowe (od siebie i do siebie, 
w górę i w dół) lub poziome (na lewą i prawą stronę 
ciała), lub pocierają gąbkami o siebie. 

■ ,,Kiszenie kapusty”. Dziecko wchodzi boso do base-
nu wypełnionego suchymi liśćmi. W czasie trwania 
akompaniamentu dziecko przemieszcza się po basenie 
krokiem dostawnym (wysoko podnosi nogi i przesu-
wa się w bok). W przerwie kuca i odpoczywa.

■ ,,Pioruny”. Nauczyciel włącza lampę plazmową, wokół 
której siadają dzieci. Następnie nakrywa wszystkich 
czarnym materiałem, by wzmocnić światło lampy. 
W czasie cichego, spokojnego akompaniamentu dzie-
ci wodzą palcami po powierzchni lampy, obserwując 
,,wędrujące” za ich ruchem pioruny.

■ ,,Dotykowa opowieść”. Zabawa w parch, jedno dziecko 
siedzi za drugim. Dziecko z tyłu siedzące ma założone 
na dłonie połówki kokosów Kniessów. Inspirowane 
odpowiednim akompaniamentem wykonuje masaż 
pleców kolegi z wykorzystaniem kokosów. Po prze-
rwie następuje zamiana ról.

ĆWICZENIA ODDECHOWE I ARTYKULACYJNE
Mając na uwadze fakt, iż dzieci niepełnosprawne często 
oddychają w sposób nieprawidłowy,  a ich poziom umie-
jętności komunikacyjnych jest niski, tego typu ćwiczenia 
są jak najbardziej wskazane. Wspierają one także rozwój 

sprawności manualnych dzieci oraz 
umiejętność koncentracji uwagi.

Przykłady ćwiczeń:
■ ,,Wirujące płatki śniegu”. Każde 
dziecko otrzymuje płatek białej waty. 
W trakcie spokojnego akompaniamen-
tu dzieci zdmuchują puszki ze swoich 
rąk na podłogę i podnoszą je. 
■ ,,Nurkowanie”. Dzieci otrzymują 
kubek z wodą i słomkę. Przy dźwiękach 
imitujących szum morza lub bulgota-
nie wody dzieci dmuchają przez słom-
kę w kubeczek, powodując bulgotanie 
wody.
■ ,,Dziadek mróz”. Dzieci otrzymują 
płyty CD, próbują chuchać na nie, po-
wodując powstawanie pary, na której 
mogą rysowań wzorki. 
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PRÓBY ŚPIEWU CZY MELODYJNEGO WOKALIZO-
WANIA
Dzieci z ASD często wykazują trudności w sferze werbal-
nej, ich umiejętności w tym zakresie bywają niewielkie, 
występuje także brak opanowania mowy. Stąd warto, aby 
wykorzystywane utwory muzyczne były niezbyt skom-
plikowane pod względem treści i zawierały jak najwięcej 
elementów dźwiękonaśladowczych. 

Przykłady zabaw:
■ ,,Chodzi kurka”. Dzieci przemieszczają się po sali na-

śladując sposób poruszania kurek. Na umówiony znak 
(np. podniesienie ręki) dzieci wokalizują, naśladują 
dźwięki prezentowane przez nauczyciela.

■ ,,Gimnastyka buzi”. Zabawa przed lustrem, dzieci 
obserwując swoje odbicie próbują powtarzać różne 
dźwięki (dźwięki pojedyncze czy sylaby). Zachęcamy 
do przeciągania dźwięku jak najdłużej. 

SŁUCHANIE MUZYKI
W pracy z dziećmi, u których występuje niski poziom 
rozumienia poleceń słuchanie muzyki pełni rolę elemen-
tu wyciszającego. Warto wykorzystywać je w połączeniu 
z rozmaitymi masażykami ciała i innymi zabawami sty-
mulującymi zmysły. 

Przykład zabawy:
■ ,,Pudełka”. Dzieci siedzą naokoło pudełek z przed-

miotami o różnych fakturach. Każde dziecko wybiera 
jeden przedmiot, którym najpierw dotyka różnych 
części swojego ciała a następnie ciała kolegi. Używa-
jąc przyborów dzieci masują ciało, manipulują prze-
kładając z ręki do ręki. Zabawę można kontynuować 
zasłaniając dzieciom oczy. Proponowana muzyka do 
wykorzystania, to każda muzyka spokojna, służąca np. 
do relaksacji, np. W. A. Mozart – ,,Eine Kleine Nacht-
musik” część II Romance.

PRÓBY WŁASNYCH EKSPRESJI I IMPROWIZACJI 
– WYRAŻANIE UCZUĆ ZWIĄZANYCH Z MUZYKĄ 
W FORMIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
Utwory muzyczne można swobodnie traktować, jako in-
spirację do zajęć plastycznych. Wykorzystuje się przy tym 
różnorodne a często nietypowe materiały plastyczne, np. 
produkty spożywcze (kisiel, barwniki do jajek, nasiona, 
fusy herbaty czy przyprawy), materiały przyrodnicze (li-
ście, kwiaty, nasiona, ziemia, piasek). Tego typu ćwicze-
nia sprawiają dzieciom niezwykle dużo przyjemności, 
a jednocześnie są okazją do rozwijania sprawności ma-
nualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-
ruchowej. Ponadto, dają im poczucie sprawstwa i moż-
liwość odniesienia sukcesu, albowiem to nie efekt, lecz 
trud i zaangażowanie w pracę mają wówczas największe 
znaczenie. Pomysłów do zabawy może być wiele. Propo-

nuję zabawę ,,Deszczowy krajobraz”, czyli rytmiczne od-
bijanie na kartce paluszków umoczonych w farbie, inspi-
rowane Marszem Tureckim W. A. Mozarta. Kompozycję 
można uzupełnić wyciętymi sylwetami parasoli, a całe 
zajęcie poprzedzić rytmiczną zabawą ruchową. Innym 
przykładem może być ,,Szaleństwo karnawałowe” – zaba-
wa z kolorowym, słodkim kisielem do muzyki Poloneza 
Wojciecha Kilara. Zajęcie poprzedza taniec z chustami 
czy wstążkami Kniessów. Zadaniem dzieci jest kreślenie 
oburącz spirali w tacach wypełnionych kisielem. Umoż-
liwia to dzieciom poznawanie substancji w sposób poli-
sensoryczny. 

Wykorzystując proponowane formy aktywności mu-
zycznych, można realizować aspekt edukacyjno-terapeu-
tyczny zajęć, uwzględniając także kontrolowane działa-
nia wybierane przez samo dziecko (wspieranie zachowań 
autoterapeutycznych w myśl zasady, iż dziecko może 
być „własnym terapeutą”). Mając na uwadze dobroczyn-
ny wpływ, jaki niesie ze sobą muzyka na rozwój dzieci, 
warto zachęcać rodziców do wykorzystywania propono-
wanych form w domu, a wymianę spostrzeżeń potrakto-
wać, jako cenne źródło wiedzy. Z mojej strony serdecznie 
zachęcam do wykorzystywania podczas zabaw zarówno 
klasycznej muzyki instrumentalnej, jak również lubianej 
i popularnej muzyki dziecięcej. 

Żadna metoda nie jest jedyna i skuteczna dla każde-
go dziecka, dlatego w pracy terapeutycznej należy wciąż 
poszukiwać nowych, lepszych i skuteczniejszych rozwią-
zań, jednocześnie bazując na tym, co dobre i sprawdzone. 
Moja rada to, łączyć sprawdzone metody z nowymi tak, 
aby móc jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci, zarówno 
tych pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Proponuję sięgnąć do nowości wydawniczych, które 
stanowią źródło cennej wiedzy i pomysłów do wykorzy-
stania.  ▪
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