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Supermom music lab

MODUŁ 1
ZALETY MUZYKI

Muzyka wspiera zarówno muzyczny jak i ogólny
rozwój dzieci (intelektualny, emocjonalny, fizyczny) 
Muzyka to podstawa, baza :)
Słuchanie muzyki, śpiew i gra na instrumencie
angażują 3 różne ośrodki mózgowe do pracy
(słuchowy, wzrokowy i ruchowy)
Muzyka uczy dzieci elementarnych zjawisk: Jak pisze
Joanna Gietek, "w zabawach dzieci poznają pewne
zjawiska elementarne: dynamikę (cicho – głośno), tempo
(wolno – szybko), artykulację (lekko – ciężko), barwę
(jasno – ciemno), rytm (równo – nierówno), wysokość
dźwięku (nisko – wysoko), nastrój (wesoło – smutno),
formę muzyczną (tak samo – inaczej), a nawet fakturę
(jeden – kilka). Podstawą zrozumienia tych pojęć jest
początkowo zasada kontrastu (inaczej), potem
powtórzenia (tak samo) i podobieństwa (podobnie)"[1].
Muzyka wspomaga pamięć, umiejętność
rozwiązywania złożonych problemów, wyobraźnię i
kreatywność oraz umiejętność abstrakcyjnego
myślenia.
Muzyka ułatwia uczenie się języków obcych
Muzyka wpływa na nasz stan emocjonalny
Muzyka wpływa na wzrost ilorazu inteligencji
Music muzyka rozwija zdolności melodyczne i
rymiczne dzieci

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

[1] J. Gietek, Umuzykalnianie dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
online http://sp32.torun.pl/publik/publ1306.pdf.
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MODUŁ 2
Jak można uczyć muzyki niemowlęta?

Edukacja formalna

Nieformalne kierowanie

Rodzice są nieformalnymi nauczycielami dla swoich dzieci & mogą
uczyć dzieci muzyki, podobnie jak uczą je języka.

Uczenie się muzyki ma charakter nieformalny do momentu
rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Jako rodzic musisz stwarzać nieformalne muzyczne sytuacje, z
których twoje dziecko czerpie. Konieczne jest zapewnienie dziecku

bogatego środowiska muzycznego.  

Dzieci uczą się nieformalnie głównie (zwłaszcza na początku) przez
słuchanie. To słuch rozwija się pierwszy, dlatego uczą się najpierw

tego co możliwe jest do nauczenia przez słuchanie - języka i muzyki. 

"Kierowanie jest nieformalne, ponieważ dziecku nie narzuca się
wiedzy. Jest ono za to zanurzane w kulturze i z niej czerpie. Nic

konkretnego nie jest od dziecka wymagane, nie ma wobec niego
sprecyzowanych oczekiwań.

[2] J. Gietek, Umuzykalnianie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, online http://sp32.torun.pl/publik/publ1306.pdf.
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MLT - oparta na
badaniach &

udowodniona.
Pokazuje stadia

uczenia się muzyki
przez dzieci. 

Edwin Elas Gordon: 
teoretyk & 

praktyk

MODUŁ 3
Edwin Elias Gordon, MLT & Audiacja

MLT - Music
Learning Theory.
Teoria uczenia się

muzyki.

Audiacja - termin
stworzony przez E.E.

Gordona. Audacja
jest dla muzyki tym,
czym myślenie dla

języka

Akulturacja
Imitacja
Asymilacja

Audiacja wstępna:
1.
2.
3.
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AKULTURACJA
Od narodzin do 2–4.

roku życia: niewielka
świadomość

otoczenia u dziecka.

IMITACJA
Od 2–4 do 3–5 roku

życia: dziecko
angażuje się ze świa-

domością
skierowaną przede

wszystkim na
otoczenie.

ASYMILACJA
Od 3–5 do 4–6 roku

życia: dziecko
angażuje się

ze świadomością
skierowaną na

siebie.

ABSORPCJA: dziecko słucha i słuchowo
gromadzi dźwięki muzyki z oto-

czenia.

REAKCJE PRZYPADKOWE: dziecko porusza się i
paple w odpowiedzi, ale

nieadekwatnie do muzycznych dźwięków
środowiska.

REAKCJE CELOWE: dziecko stara się
odnieść ruch i paplaninę do muzycz-

nych dźwięków środowiska.

POZBYWANIE SIĘ EGOCENTRYZMU:
dziecko rozpoznaje, że jego ruchy
i paplanina nie pasują do muzyki z

otoczenia.

PRZEŁAMANIE KODU: dziecko naśladuje z
pewną dokładnością dźwięki

muzyki z otoczenia, zwłaszcza motywy
tonalne i rytmiczne.

SAMOOBSERWACJA: dziecko widzi u
siebie brak koordynacji pomiędzy

śpiewem a oddychaniem i pomiędzy
śpiewnym recytowaniem a ruchem

mięśni i oddychaniem.

KOORDYNACJA: dziecko koordynuje
śpiewanie i recytowanie z oddycha-

niem i ruchem.

Typy i stadia audiacji wstępnej*

*E.E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, tłum. E. Kuchtowa, A.
Zielińska, Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”, Kraków 1997, s. 41.
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Pierwszy okres
krytyczny:

od urodzenia do 18
miesiąca życia

MODUŁ 4
Okresy krytyczne

Drugi okres krytyczny:
od 18 mc do 3 roku

życia 

Trzeci okres
krytyczny: 

od 3 do 5 roku życia
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Dzieci rodzą się z
określonym poziomem

zdolności muzycznych. Nie
można go podwyższyć ale
spada on, jeśli środowisko

muzyczne dziecka jest
ubogie

Zdolności muzyczne a umiejętności muzyczne

Większość dzieci rodzi się
z przeciętnym poziomem

zdolności muzycznych,
część z wysokim a część z

niskim. Nie powinno to
mieć wpływu na

możliwość angażowania
się przez nie w aktywności

muzyczne

Zarówno wrodzone
zdolności, jak i środowisko
muzyczne mają znaczenie

w rozwoju muzycznym
dziecka

Dzieci mogą rozwijać
zdolności muzyczne do 9
roku życia. Po tym czasie

nabywają już jedynie
umiejętności muzyczne.
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Centyle
UBOGIE ŚRODOWISKO MUZYCZYNE

Zdolności muzyczne -
potencjał do nabywania

umiejętności muzycznych
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MODUŁ 5:
 Nauka Muzyki i Języka - Podobieństwa

Etapy nauki języka

Etapy nauki muzyki

Słuchanie

Śpiewanie

Czytanie
Pisanie

Teoria

Teoria

Pisanie
Czytanie

Słuchanie

Mówienie
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Dziecko nie musi
być utalentowane
by angażować się

w aktywności
muzyczne

MODUŁ 6:
MITY - Talent Dziecka i Talent Rodzica

Każde dziecko
zasługuje na

możliwość rozwoju
przez muzykę

Żaden rodzic ani
nauczyciel nie mają

prawa odmawiać dziecku
nauki muzyki

Rodzice nie
muszą mieć

talentu
muzycznego by

uczyć swoje
dzieci muzyki

Naszym celem nie jest stworzenie z naszych dzieci
profesjonalnych muzyków. Jeśli jednak postanowią w

przyszłości zająć się muzyką, będą miały do tego
znakomitą bazę.
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MODUŁ 7:
Co warto a czego nie należy robić

Podział na melodie i
rytmy

Nie używać słów

Śpiewać wysoko

Ruszać się

"Nie" dla muzyki 
dziecięcej

Śpiewać!!
(a nie jedynie

puszczać
nagrania)

Wpasuj muzykę
do swojego 
planu dnia

Używaj
kolorowych

pomocy
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1. Zaplanuj czas na muzykowanie 5-10 minut
dziennie:

a) Wybór na podstawie pory dnia
- ranek

- popołudnie
- wieczór

b) Wybór na podstawie aktywności
- jazda samochodem

- czas drzemki
- czas ćwiczeń na brzuszku

- czas kąpieli
- czas zmiany pieluszki
- inny ..............................

c) Zmiany czynności
- czas na pójście do/powrót z samochodu

- czas szykować się do kąpieli
- czas szykować się do snu
- czas wyjść na zewnątrz
- czas wracać do domu

- czas na nocnik
- czas posprzątać zabawki
- inne ...................................

2. Przygotuj otoczenie (ogranicz elementy
rozpraszające)

3. Wybierz preferowaną melodię i rytm lub WYMYŚL
WŁASNE (możesz śpiewać melodie bez słów lub śpiewać

o tym co właśnie robisz)



4. Czas na śpiewanie i rytmizowanie!

Pamiętaj:
- ciesz się muzyką

- rozdziel melodię i rytm
- nie martw się czy robisz wszystko perfekcyjnie

- zwróć uwagę czy nie śpiewasz za nisko
- spróbuj śpiewać bez słów

- staraj się śpiewać melodie w różnych skalach i rytmy w
różnych metrach

- jesteś niesamowita bo próbujesz!

5. Czas się poruszać!
- ruch pomaga dzieciom poczuć i zrozumieć rytm

- weź swoje dziecko w ramiona i kołysz się z nim do
rytmu piosenki lub rytmiczanki
- tańcz ze swoim maluchem!

- staraj się nie ruszać rączkam czy nóżkami dziecka ale
ruszać razem z nim

6. Użyj kolorowych pomocy
- jeśli masz czas i energię - użyj kolorowych pomocy!

- postaraj się uatrakcyjnić w ten sposób zabawy
muzyczne

- pomoce pomogą twojemu dziecku skupić się na dłużej
- pomoce są też źródłem rozwoju zmysłu wzroku i dotyku

7. Użyj instrumentów perkusyjnych
- ale traktuj je jak pomoce - gra na instrumencie nie jest
naszym celem na tym etapie. Instrumenty są jak zabawki
- są kolorowe i interesujące dla twojego dziecka, wydają

odgłosy
- twój maluch może je gryźć :)

Supermom music lab
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PRZYKŁADOWA PLAYLISTA:

Piano Trio w skali frygijskiej https://www.youtube.com/watch?v=8xPqPvXQHsg
Akustyczny styl flamenco, skala frygijska i molowa https://www.youtube.com/watch?

v=6_-eemB1jjA
Flamenco rumba https://www.youtube.com/watch?v=_f-o1ctw-l0

Melodie z gier komputerowych w różnych skalach:
https://www.youtube.com/watch?v=AbEijENYRLU

https://www.youtube.com/watch?v=VMO1t4wt1qE
https://www.youtube.com/watch?v=XmetjaxBm7k

https://www.youtube.com/watch?v=vWKTcaxmqdU
https://www.youtube.com/watch?v=opWaEBiNAAk
https://www.youtube.com/watch?v=EDx8WvANmtc
 https://www.youtube.com/watch?v=7THCne3rXsM

Carlos Santana:
https://www.youtube.com/watch?v=J7ATTjg7tpE

https://www.youtube.com/watch?v=p_oLQAvkUFg
https://www.youtube.com/watch?v=timZoOs9ozo

Transnational Orchestra (Kayah):
https://www.youtube.com/watch?v=QRxxOQvlrQs

https://www.youtube.com/watch?v=UT_07d4Q2mw&list=RDQRxxOQvlrQs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L219iMxfXxI&list=RDQRxxOQvlrQs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=inlrjk4zg-k&list=RDQRxxOQvlrQs&index=3

Bregowic:
https://www.youtube.com/watch?v=UqOL7LOR6ko

Piosenki ludowe:
https://www.youtube.com/watch?v=IsUxZC9dUgo
https://www.youtube.com/watch?v=hp4endJMu1E
https://www.youtube.com/watch?v=wKAavHP12eY
https://www.youtube.com/watch?v=5F3yhVsfcBk

Orkiestrowa & Klasyczna:
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw
https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY
https://www.youtube.com/watch?v=sYFP_UW1fkY

https://www.youtube.com/watch?v=2vkNSO8me8c
https://www.youtube.com/watch?v=ghnBpVbkS7U

https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo
https://www.youtube.com/watch?v=M57Fi19vcSI

Ania Broda:
https://www.youtube.com/watch?v=41OPP_QNAnk
https://www.youtube.com/watch?v=WlJbxoW3CZI

https://www.youtube.com/watch?v=S6Le4ykWvdM
https://www.youtube.com/watch?v=OuNHMsgoSvU

https://www.youtube.com/watch?v=8xPqPvXQHsg
https://www.youtube.com/watch?v=6_-eemB1jjA
https://www.youtube.com/watch?v=_f-o1ctw-l0
https://www.youtube.com/watch?v=AbEijENYRLU
https://www.youtube.com/watch?v=VMO1t4wt1qE
https://www.youtube.com/watch?v=XmetjaxBm7k
https://www.youtube.com/watch?v=vWKTcaxmqdU
https://www.youtube.com/watch?v=opWaEBiNAAk
https://www.youtube.com/watch?v=EDx8WvANmtc
https://www.youtube.com/watch?v=7THCne3rXsM
https://www.youtube.com/watch?v=J7ATTjg7tpE
https://www.youtube.com/watch?v=p_oLQAvkUFg
https://www.youtube.com/watch?v=timZoOs9ozo
https://www.youtube.com/watch?v=QRxxOQvlrQs
https://www.youtube.com/watch?v=UT_07d4Q2mw&list=RDQRxxOQvlrQs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L219iMxfXxI&list=RDQRxxOQvlrQs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=inlrjk4zg-k&list=RDQRxxOQvlrQs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UqOL7LOR6ko
https://www.youtube.com/watch?v=IsUxZC9dUgo
https://www.youtube.com/watch?v=hp4endJMu1E
https://www.youtube.com/watch?v=wKAavHP12eY
https://www.youtube.com/watch?v=5F3yhVsfcBk
https://www.youtube.com/watch?v=Fn8lodDV4Zw
https://www.youtube.com/watch?v=4jf75E4dTDY
https://www.youtube.com/watch?v=sYFP_UW1fkY
https://www.youtube.com/watch?v=2vkNSO8me8c
https://www.youtube.com/watch?v=ghnBpVbkS7U
https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo
https://www.youtube.com/watch?v=M57Fi19vcSI
https://www.youtube.com/watch?v=41OPP_QNAnk
https://www.youtube.com/watch?v=WlJbxoW3CZI
https://www.youtube.com/watch?v=S6Le4ykWvdM
https://www.youtube.com/watch?v=OuNHMsgoSvU
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