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MLT - oparta na
badaniach. Pokazuje

stadia uczenia się
muzyki przez dzieci
w zakresie audiacji. 

Edwin Elas Gordon: 
teoretyk & 

praktyk. Autor
badań i publikacji z
zakresu uczenia się
muzyki przez dzieci.

Autor testów
muzycznych

WSTĘP
Edwin Elias Gordon, MLT & Audiacja

MLT - Music
Learning Theory.
Teoria uczenia się

muzyki E.E. Gordona

Audiacja - termin
stworzony przez E.E.

Gordona. Audacja
jest dla muzyki tym,
czym myślenie dla

języka Akulturacja
Imitacja
Asymilacja

Audiacja wstępna:
1.
2.
3.

Dzieci mogą przechodzić
przez stadia audiacji w
różnym tempie w zakresie
tonalnym i rytmicznym 

Muzyka wspiera nie
tylko muzyczny ale i

ogólny rozwój
dziecka - rozwój

intelektualny,
emocjonalny i

fizyczny
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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.

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

MODUŁ 1
Typy i stadia audiacji wstępnej

"Audiacja opisuje doświadczenie słyszenia muzyki w naszych umysłach nawet,
kiedy nie słyszymy jej na zewnątrz. To pokaz możliwości naszej inteligencji

muzycznej. Bez umiejętności audiowania nie może zajść rozwój muzyczny. Tak
jak w przypadku języka, każde dziecko rozwija umiejętność audiowania muzyki

poprzez gromadzenie wielu doświadczeń słuchowych, jak też aktywne tworzenie
muzyki. Ciągłe wystawienie poprzez słuchanie i zabawę muzyką stworzy

doskonałe podwaliny dla bogatego słownika muzycznego"*

*Guilmartin Kenneth K., Levinowitz Lili M., Music and Your Child: A Guide for
Parents and Caregivers, Princeton 1989-2003
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GIML opis typów i stadiów audiacji wstępnej: (CYTAT)*

Akulturacja
Akulturacja to fundament rozwoju muzycznego dzieci. Zachodzi, gdy dzieci przyswajają muzykę właściwą dla

swojej kultury. Stopniowo uczą się rozróżniać pomiędzy dźwiękami z otoczenia i tymi wydawanymi przez siebie.
Wtedy uczą się odróżniać dźwięki z otoczenia. Gdy małe dziecko rozpoczyna proces akulturacji jego uwaga nie

jest stała, ale jest świadome większości tego, co słyszy. Często zareaguje na muzykę, jednak nie będzie to reakcja,
jakiej może się spodziewać lub oczekiwać dorosły. Ponadto, nie należy się spodziewać natychmiastowych

osiągnięć na tak wczesnym poziomie. Na wyniki rozwoju w akulturacji muzycznej można czekać nawet półtora
rok"u lub dłużej.

Absorpcja
Ten etap rozwoju zazwyczaj następuje w okresie od momentu narodzin do osiemnastego miesiąca życia. Ten

rodzaj nieformalnej nauki jest nieustrukturyzowany. W tym stadium audiacji wstępnej dzieci przyswajają muzykę
właściwą swojej kulturze poprzez słuchanie muzyki złożonej z wielu tonacji, skal, harmonii, metrum. Muzyka

instrumentalna jest do tego celu najlepsza, jako że tekst utworów śpiewanych rozprasza uwagę dziecka od cech
muzycznych. Dziecko czerpie również ogromne korzyści ze słuchania śpiewu oraz recytowania rodziców czy

nauczycieli. Nie należy ich „uczyć” utworów lub oczekiwać określonej reakcji na usłyszaną muzykę.
Reakcje przypadkowe

Ten etap rozwoju zazwyczaj następuje pomiędzy pierwszym i trzecim rokiem życia dziecka. Ten rodzaj
nieformalnej nauki jest nieustrukturyzowany. Tak jak w pierwszym etapie (absorpcja) nacisk kładziony jest na
słuchanie, tak w tym etapie ważnym elementem jest udział dziecka. Dziecko wydaje różne dźwięki (muzyczna

paplanina), reaguje ruchem. Chociaż nadal korzystne jest słuchanie muzyki instrumentalnej, na żywo i nagranej,
ważniejsze staje się słuchanie recytowania oraz śpiewania „na żywo” rodziców i nauczycieli. Należy zwracać

uwagę,żeby utwory były wykonywane w tej samej tonacji, skali, tempie i metrum.
Reakcje celowe

Na ogół dziecko wchodzi w trzeci etap audiacji wstępnej w okresie od 18 miesięcy do trzech lat. Na tym etapie
nauka nieformalna powinna być ustukturyzowana. Struktura ta nie skupia się już na piosenkach i rytmiczankach.

Dzieci zachęca się do udziału w śpiewaniu uwzględniając motywy tonalne i rytmiczne. Dziecko na tym etapie stara
się odwzorować motywy tonalne i rytmiczne, choć nie należy oczekiwać, że zrobi to dokładnie.

Imitacja
Na etapie imitacji muzycznej dziecko przechodzi z audiacji wstępnej i paplaniny muzycznej do audiacji. Jego

działania muzyczne stają się bardziej celowe niż w trzech etapach akulturacji. Bez względu na to, czy próby imitacji
są poprawne czy nie, dziecko wiele zyskuje. Zaczyna dowiadywać się, jak uczyć się muzyki.

Pozbywanie się egocentryzmu
Na tym etapie dziecko spostrzega, że to co śpiewa ono różni się od tego, co śpiewają inni. Tutaj nakierowanie ze

strony rodzica lub nauczyciela jest kluczowe. Po usłyszeniu motywu tonalnego lub rytmicznego dziecko zazwyczaj
powtórzy nieprawidłowo i zastosuje własny motyw rytmiczny lub tonalny. W tym momencie nauczyciel lub rodzic

naśladuje motyw zaprezentowany przez dziecko. Z czasem dziecko zobaczy różnicę pomiędzy usłyszanym
motywem a tym, które samo zaprezentuje.

Przełamanie kodu
Na piątym etapie audiacji wstępnej dziecko naśladuje z pewną dokładnością dźwięki muzyki z otoczenia, 

 zwłaszcza motywy tonalne i rytmiczne. Nauczyciel lub rodzic pomaga w tym procesie powtarzając niepoprawnie
wykonane przez dziecko motywy a następnie wykonując wersję poprawną. Dezorientacja, jakiej doświadcza
dziecko na tym stadium jest zjawiskiem pozytywnym. Próby śpiewu są wskaźnikiem, że dziecko się uczy. Po

próbach nieudanych następują te udane.
 Asymilacja

W trakcie tego etapu audiacji wstępnej dziecko uświadamia sobie istnienie składni muzycznej. Porównując: jeśli
imitacja jest jak wypowiadanie pojedynczych słów w mowie, to asymilacja stanowi umiejętność użycia i
zrozumienia całych fraz muzycznych. Dziecko uczy się koordynacji śpiewania z ruchem mięśni i ciała.

 Samoobserwacja
Dziecko widzi brak koordynacji pomiędzy śpiewem a oddychaniem i pomiędzy śpiewnym recytowaniem a ruchem
mięśni i oddychaniem. Samo musi odkryć, że śpiew i ruchy ciała nie są skoordynowane. Ten etap jest kluczowy w

rozwoju audiacji, ponieważ dziecko najpierw musi nauczyć się koordynować muzycznie zanim zacznie
koordynować śpiewanie z inną osobą.

Koordynacja
Na tym etapie dziecko koordynuje śpiewanie i recytowanie z oddychaniem i ruchem. Jest w stanie nauczyć się

audiować w momencie słuchania, wykonywania, czytania, pisania, tworzenia i improwizowania muzyki"

*The Gordon Institute for Music Learning (GIML), About
MLT, pdf, s. 29-31. 
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Nauczyciel prowadzi
nieformalne ale

ustrukturowane kierowanie
- ma wiedzę jakie treści
prezentować i dlaczego.

Świadomie kieruje
rozwojem muzycznym

dziecka 

Audiacja wstępna -
nieformalne kierowanie.
Nauczyciel nie naucza w
sposób formalny tak jak
ma to miejsce podczas

nauki w szkole - nie wydaje
poleceń słownych i nie
oczekuje konkretnych
rezultatów, nie ocenia

Nauczyciel stwarza
nieformalne

sytuacje muzyczne,
z których dzieci

czerpią w dowolny
dla siebie sposób

Audiacja - nauczyciel
musi znać jej stadia i
umieć rozpoznać w

jakim stadium są
dzieci w grupie

W zależności od stadium
audiacji w jakim są dzieci w
grupie nauczyciel dobiera

materiał, w tym przede
wszystkim odpowiednie

motywy tonalne i rytmiczne

Nauczyciel powinien
czerpać radość z

możliwości wspierania
dzieci w rozwoju ale też

mieć poczucie
odpowiedzialności w
związku z tak ważnym

zadaniem

MODUŁ 2
Rola nauczyciela
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Motywy tonalne
(durowe lub molowe):

- Akulturacyjne
- Imitacyjne

- Imitacyjno-Asymilacyjne

Motywy rytmiczne
(dwu lub trójdzielne):

- Akulturacyjne
- Imitacyjne

*Motywy tonalne wykonywane są poza metrum. Obecne tu metrum wynika z braku
możliwości jego usunięcia w programie nutowym.

 
 

Przykład motywów tonalnych akulturacyjnych (dur)*:
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjnych (dur):
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjno-asymilacyjnych (dur):
 

MODUŁ 3
Motywy rytmiczne i tonalne

[2] J. Gietek, Umuzykalnianie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, online http://sp32.torun.pl/publik/publ1306.pdf.



Supermom music lab

Przykład motywów tonalnych akulturacyjnych (moll):
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjnych (moll):
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjno-asymilacyjnych (moll):
 
 

Przykład motywów rytmicznych akulturacyjnych w metrum dwudzielnym:
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjnych w metrum dwudzielnym::
 
 

Przykład motywów tonalnych akulturacyjnych w metrum trójdzielnym::
 
 

Przykład motywów tonalnych imitacyjnych w metrum trójdzielnym::
 
 



Supermom music lab

MODUŁ 4:
 Skale i rytmy

RYTM REGULARNY

RYTM NIEREGULARNY

Słuchanie

Dwudzielny
lub

trójdzielny
Taka sama

liczba
mikrobitów

Kołyszemy
się "równo"

Różna liczba
mikrobitów
na makrobit

Złożony z 2 i 3 (np rytm
nieregularny na pięć

może być zbudowany
3+2 lub 2+3; na 7 -

3+2+2 lub 2+3+2 lub
2+2+3 itd. 

Kołyszemy
się "krzywo"
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MODUŁ 4:
 Skale i rytmy
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Makro i mikrobity*:. 
 
 

Rytm regularny na dwa, na trzy i łączony*:
 
 

Rytm nieregularny, przykłady*: 
 
 

*The Gordon Institute for Music Learning (GIML), About
MLT, pdf, pp. 17-18. 
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Utrwalanie tonalności:
Dźwięk prowadzący

Dźwięk centralny
 

Zapamiętaj dla której
skali który stopień jest

dźwiękiem
prowadzącym!

MODUŁ 5
Wprowadzenia do skal i utrwalanie tonalności

Wprowadzenia do skal:
Mój sposób? Dźwięk kamertonu
to zawsze moja kwinta i śpiewam
od niej najpierw sekstę (1 dźwięk
w górę) a potem dźwięki po kolei

w dół, łącznie z 7 stopniem.
Inne sposoby? Zaśpiewaj lub

zagraj na pianinie najważniejsze
akordy skaliDo utrwalania

tonalności użyj
kolorowych
pomocy -
pomogą

podkreślić dźwięk
prowadzący i

centralny
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Zasada
różnorodności i

kontrastu,
oddzielenie

melodii i
rytmiczanek

MODUŁ 6:
Jak zbudować swoje zajęcia

Przygotuj ok 15
elementów na

półgodzinne zajęcia

Zajęcia układaj według
schematu: melodia -

rytmiczanka - melodia -
rytmiczanka

Zaplanuj użycie
pomocy - czym

podkreślisz
dźwięk

prowadzący i
centralny?

Użyj kamertonu lub
instrumentu by
zaśpiewać na
odpowiedniej

wysokości 

Zrób wprowadzenie
do skali
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MODUŁ 7:
Kontakt z rodzicami

Przygotuj dla
rodzica kilka

słów o
zajęciach

Edukuj
rodziców, 
zwróć im
uwagę na

istotne kwestie

Okaż
zainteresowanie,
pokaż, że znasz

dziecko, że wiesz
w jakim stadium
audiacji jest w tej

chwili

Zachęcaj do ruchu i
aktywnego

uczestniczenia w
zajęciach

Wykorzystaj
"śpiewających"

rodziców by móc
pokazać linię basu

zachęcaj do
śpiewania, zadbaj
by rodzic poczuł
się swobodnie
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Nie zwalniamy na
końcu

rytmiczanek (na
końcu melodii

możemy) Staraj się jak
najmniej używać

słów

Ciężar
Przepływ

Czas
Przestrzeń

Zadbaj o ruch:
1.
2.
3.
4.

 Bądź
nieformalnym

przewodnikiem,
nie wydawaj

poleceń słownychPolegaj głównie
na swoim głosie

a nie na
instrumentach

Rodzic jako partner

MODUŁ 8:
Na co zwrócić uwagę
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PRZYKŁADOWE PLANY ZAJĘĆ

PIOSENKA POWITALNA DUROWA NA 2 (WITAM WAS, MELODIA
PANIE JANIE Z TEKSTEM POWITALNYM

RYTMICZANKA NA 3 UM CIA CIA
MELODIA W SKALI FRYGIJSKIEJ NA 5 (IMPROWIZACJA)

RYTMICZANKA NA 2 IDZIE RAK
MELODIA W SAKLI EOLSKIEJ NA 3 (PIOSENKA O ELFIE)

RYTMICZANKA NA 7 (IMPROWIZACJA)
MELODIA MOLOWA NA 2 (JESTEŚMY JAGÓDKI)

RYTMICZANKA NA 11 (DESZCZ PADA)
MELODIA W SKALI DORYCKIEJ NA 3  (IMPROWIZACJA)

RYTMICZANKA NA 2 JEDZIE PAN PAN
MELODIA W SKALI LOKRYCKIEJ NA 2 (DUCH)

RYTMIICZANKA NA 3 (HOPSASA)
MELODIA W SKALI LIDYJSKIEJ NA 2 (W MUROWANEJ PIWNICY)

RYTMICZANKA NA 5 (JEDZIE KAROCA)
PIOSENKA POŻEGNALNA W SKALI EOLSKIEJ NA 3 (ZMĘCZONE

DZIECI)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PIOSENKA POWITALNA DUROWA NA 2 (WITAM WAS,
MELODIA PANIE JANIE Z TEKSTEM POWITALNYM)

RYTMICZANKA NA 5
MELODIA W SKALI ŻYDOWSKIEJ NA 2

RYTMICZANKA NA 3 HOPSASA
MELODIA W SAKLI MOLOWEJ NA 7

RYTMICZANKA NA 2 DO BIEDRONKI PRZYSZEDŁ ŻUK
MELODIA W SKALI LOKRYCKIEJ NA 2

RYTMICZANKA NA 7
MELODIA W SKALI DORYCKIEJ NA 3
RYTMICZANKA NA 2 UMBAGADAPA
MELODIA W SKALI LIDYJSKIEJ NA 5

RYTMIICZANKA NA 3 KRAKOWIAK KRAKOWIACZEK
MELODIA W SKALI MIKSOLIDYJSKIEJ NA 2

RYTMICZANKA NA 15
PIOSENKA POŻEGNALNA W SKALI EOLSKIEJ NA 3

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PLAN #1

PLAN #2

Każdy z elementów będzie realizowany w formie video na
prywatnej grupie na FB - nie zapomnij dołączyć!
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PLAN #3

PIOSENKA POWIRALNA DUROWA NA 2 (improwizacja)
RYTMICZANKA NA 3 (KRAKOWIAK)

MELODIA W SKALI EOLSKIEJ. NA 2 (HOLA BEBE)
RYTMICZANKA NA 10 DUMBADI

MELODIA W SAKLI FRYGIJSKIEJ NA 2 (RYTMICZNA)
RYTMICZANKA NA 2 (HALO HALO)

MELODIA W SKALI MIKSOLIDYJSKIEJ NA 3 (UŚMIECHNIĘTE BUZIE)
RYTMICZANKA NA 7 (Zając)

MELODIA W SKALI DORYCKIEJ NA 2 (MORSKIE OPOWIEŚCI)
RYTMICZANKA NA 3 (RAZ RYBKI W MORZU)

MELODIA W SKALI MOLOWEJ NA 5 (improwizacja)
RYTMIICZANKA NA 15 (PLAŻA)

MELODIA W SKALI DUROWEJ Metrum zmienne ((ZASIALI GÓRALE))
RYTMICZANKA NA 2 (umbagadapa)

PIOSENKA POŻEGNALNA W SKALI MOLOWEJ NA 3 (improwizacja ze
słowami)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PIOSENKA POWITALNA DUROWA NA 2 (PODAJMY SOBIE RĘCE)
RYTMICZANKA NA 7 (MŁYNEK)

MELODIA W SKALI MOLOWEJ NA 2 (BIAŁE RÓŻE)
RYTMICZANKA NA 3 SŁONECZKO

MELODIA W SAKLI MOLOWEJ NA 3 (BYŁ SOBIE KRÓL)
RYTMICZANKA NA 2 CZARY MARY

MELODIA W SKALI LOKRYCKIEJ NA 3 (IMPROWIZACJA)
RYTMICZANKA NA 11 (LECĄ CHUSTY)

MELODIA W SKALI DORYCKIEJ NA 2 (PANI WIOLONCZELA)
RYTMICZANKA NA 3 ABRAKADABRA

MELODIA W SKALI MIKSOLIDYJSKIEJ NA 5 (FREGATA)
RYTMIICZANKA NA 5 (JEDZIE SAMOCHÓD)

MELODIA W SKALI  LIDYJSKIEJ NA 3 (TUPNIJ)
RYTMICZANKA NA 2 (MOJA MAMA TWOJA MAMA)

PIOSENKA POŻEGNALNA W SKALI EOLSKIEJ NA 3 (Zmęczone dzieci)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PLAN #4
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PIOSENKA POWITALNA DUROWA NA 3 (improwozacja)
RYTMICZANKA NA 2 (SAMOCHWAŁA)

MELODIA W SKALI MIKSOLIDYJSKIEJ NA 2 (ROBIN HOOD)
RYTMICZANKA NA 3 (CZTERY SŁONIE)

MELODIA W SAKLI FRYGIJSKIEJ METRUM ZMIENNE (PIRACI)
RYTMICZANKA NA 7 (KRZYWE DRZEWO)

MELODIA W SKALI LOKRYCKIEJ NA 2 (JAZZOWA)
RYTMICZANKA NA 5 JEDZIE KAROCA

MELODIA W SKALI  EOLSKIEJ NA 2 ZE SŁOWAMI (HEJ DO WORA) 
RYTMICZANKA NA 3 (improwizacja)

MELODIA W SKALI LIDYJSKIEJ NA 2 (NA PISANEJ HALI)
RYTMIICZANKA NA 10 (improwizacja)

MELODIA W SKALI ŻYDOWSKIEJ NA 2 (HAVA NAGILA)
RYTMICZANKA NA 2 (NA STRAGANIE)

PIOSENKA POŻEGNALNA W SKALI EOLSKIEJ NA 3 (ZMĘCZONE DZIECI)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

PLAN #5

WAŻNE!
Na początek polecam korzystać z 

„Podręcznika  do kierowania edukacją muzyczną
małego dziecka według teorii uczenia się muzyki 

Edwina E. Gordona”
p.red. Jolanty Gawrylkiewicz i Miłosza Gawrylkiewicz

(do książki dołączona jest płyta) 

Do słuchania polecam gorąco płyty z serii PAM PAM
Quarteto Gordon:

https://www.facebook.com/quartetogordon 
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