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Metoda aktywnego słuchania muzyki została stworzona przez Batii Staruss-

nauczycielkę, która propagowała muzykę klasyczną oraz ludową różnych krajów.  

Metoda ta, polega na łączeniu różnych form aktywności muzycznej: słuchanie, granie, 

tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Takie 

działania pozwalają dziecku odkryć formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę utworu. Dzięki 

tej metodzie dziecko kształci swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwa i przeżywa radość 

podczas zabawy muzyką. Metoda ta ma również charakter terapeutyczny. Terapia przez 

muzykę dotyczy eliminowania wielu defektów w rozwoju dziecka: opóźnień sfery słuchowej, 

ruchowej, wzrokowej, mowy, itp. 

 

 

 

 Zabawa „Deszczyk pada” 

Dorosły prezentuje dziecku tekst,  

który wymawia rytmicznie najpierw sam, następnie z dzieckiem. 

 

PA  DA  DESZ  CZYK, PA  DA  DESZ CZYK 

KAP (pauza),    KAP(pauza),    KAP 

 

Klasyczna muzyka  

dla Smyka 



W  następnej kolejności dorosły ustawia przed sobą miskę do góry dnem i 

drewnianą łyżką gra ten sam rytm, natomiast dziecko wystukuje  jednym palcem 

o dłoń.  

 Kolejnym etapem zabawy jest zabawa ruchowa, w której dziecko biega w rytm 

ósemek, ale gdy osoba dorosła zagra znany już dziecku rytm na instrumencie 

domowym, np. ( miska+ łyżka) – przedszkolak zatrzymuje się i zaczyna zgodnie 

ze słyszanym rytmem recytować cichutko tekst o deszczyku. Zabawę można 

powtórzyć 2 – 3 razy.  

Poprzez zabawę dziecko rozwija słuch muzyczny,  ćwiczy skupienie uwagi na 

wykonywanym zadaniu, uczy się rozpoznawania zmian w muzyce (wolno- 

szybko, cicho- głośno) oraz doskonali koordynację wzrokowo- ruchowo- 

słuchową, która ma duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dorosły pokazuje dziecku, w jaki sposób zachowuje się zabawka „szmaciana 

laleczka” podczas poruszania nią. Następnie dziecko podskakuje w rytmie 

ósemek wygrywanych przez dorosłego na instrumencie domowym, naśladując 

tę laleczkę (ręce luźno zwieszone, nogi „miękkie”, swobodne ruchy całego 

ciała). Na przerwę w muzyce dziecko – laleczka miękko opada na podłogę i 

rozluźnia całe ciało, zabawę można powtórzyć 2 – 3 razy.   

 



 

 

 

 

 

Na początek oglądamy z dzieckiem film instruktarzowy -źródło youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Następnie dorosły z dzieckiem ćwiczy kolejne sekwencje ruchowe bez muzyki 

(min. 4x),np. jedziemy konno, patrzymy 

prawo, patrzymy w lewo, ciągniemy za 

wodze, itd. 

 Potem włączamy wersję instrumentalną 

Comedians' Galop- źródło youtube . Podczas 

słuchania utworu, wspólnie z dzieckiem 

staramy się odtworzyć ruchem inscenizację 

do melodii. 

https://www.youtube.com/watch?v=N6Qnxf04Whg 

Przez aktywne słuchanie czyli czynne uczestnictwo przedszkolaka w odbiorze 

danego utworu, metoda Batii Strauss pozwala na zapoznanie dziecka z różnymi 

stylami muzyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6Qnxf04Whg
https://www.youtube.com/embed/KVndtnWQC4o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/N6Qnxf04Whg?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

(rozluźniająca całe ciało) 

 

 

 Dziecko stoi w rozkroku, ciało ma naprężone, ręce uniesione do góry, jakby 

związane niewidzialnymi sznureczkami, osoba dorosła objaśnia, że będzie grała 

cicho i spokojnie na instrumencie domowym (np. miska+ drewniana łyżka), ale 

od czasu do czasu zagra głośno i mocno, a wtedy jeden sznureczek pęknie, 

najpierw opadną ręce w przegubach dłoni, potem w łokciach, następnie całe ręce, 

potem głowa, skłon w talii, skłon z ugięciem kolan, miękkie opadnięcie na 

podłogę.   

 

 

Pamiętaj ! 

Po zabawie, przed posiłkiem…. 

 

 

 

 

 

 

 

 


