
 
 

ZAJĘCIA MUZYKOTERAPII 
 
Terapeutyczny wpływ zajęć rytmicznych, 
śpiewu, gry na instrumentach czy słuchania 
muzyki jest silny  i obejmuje wiele sfer.  
Zajęcia muzykoterapeutyczne usprawniają 
percepcję słuchową i wzrokową, motorykę 
małą, a także sprzyjają koordynacji tych 
sfer.  
 

Doskonaląc poczucie rytmu wpływa się na eliminację niezborności i niezręczności w zakresie 
motoryki dużej.  
Ruch przy muzyce oraz gra na instrumentach pozwala na odreagowanie napięć, daje możliwość 
radosnego spontanicznego wyżycia, przechodząc z czasem do uporządkowanych, przemyślanych 
układów rytmicznych i tanecznych.  
Słuchanie muzyki i nauka piosenek sprzyja usprawnianiu dyspozycji umysłowych, takich jak: 
zapamiętywanie, zdolność koncentracji uwagi, spostrzeganie i refleks. 
 
 
 
 



Zajęcia muzykoterapii relaksują i dają dużo radości, korygując w 
ten sposób zaburzenia sfery emocjonalnej. 
 
W naszej szkole zajęcia prowadzone są w grupach klasowych.   
Czym zajęcia różnią się od lekcji muzyki? Uczniowie nie są 
oceniani a aktywność muzyczna nie jest nastawiona na 
zdobywanie określonych umiejętności, tylko na radość i 
swobodę  przeżywania. 
Podczas zajęć muzykoterapii niejako bezwiednie: 

 usprawnia się percepcję słuchową, koncentrację uwagi, 
rozwija pamięć; 

 wspomaga się rozwój ruchowy dziecka; 

 kształci się orientację przestrzenną; 

 rozwija się zdolności komunikacyjne oraz aktywizuje mowę; 

 zmniejsza się napięcie mięśniowe, rozwija się umiejętność relaksacji; 

 rozwija się wyobraźnię muzyczną, umiejętności oraz estetyczną wrażliwość na muzykę; 

 zachęca się do różnorodnych form aktywności muzycznej; 

 rozbudza się zamiłowanie do indywidualnego i zbiorowego śpiewu połączonego z ruchem i grą 
na  instrumentach; 

 uczniowie mają szansę na odniesienie sukcesów; 

 przygotowuje się uczestników terapii do prezentowania swoich osiągnięć w szkole i poza nią. 
 
 
 



 
TEMATYKA METODY ZAJĘĆ 
 
Wykorzystujemy zabawy i ćwiczenia muzyczne 
(metody C.Orffa, B. Strauss, Pedagogikę zabawy, 
Klanzę i inne) stymulujące rozwój poznawczy, 
emocjonalny, społeczny oraz ruchowy 
korzystając z różnych form aktywności 
muzycznej. 

 
 

 
TREŚCI I FORMA ZAJĘĆ: 
 
1.Śpiew i zabawy z mową 
o prawidłowa postawa przy śpiewaniu, 

uwrażliwienie na barwę głosu, dynamikę, 
szkodliwość krzyku; 

o dbałość o kulturę głosu ze szczególnym 
uwzględnieniem dykcji; 

o rytmiczne recytowanie nazw, tekstów 
zagadek i piosenek z uwzględnieniem 
tempa dynamiki, barwy głosu, artykulacji, 
intonacji; 



o Śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych początkowo na jednej, potem dwóch, trzech 
dźwiękach, trójdźwięku, rozwijanie głosu poprzez rozszerzenie skali głosu, ruchliwości głosu, 
śpiewanie legato, portato, mormorando; 

o Śpiewanie piosenek ze słuchu 
o Śpiewanie z akompaniamentem, elementami ruchu, układami choreograficznymi, z użyciem 

rekwizytów; 
 

2.Gra na instrumentach. 
o Poznawanie zjawisk akustycznych,  rytmiczny       

         akompaniament do zabaw i piosenek, m. in. tupanie,  
         klaskanie, pstrykanie, klaskanie, pocieranie, uderzanie o uda  
         itp.; 
o Poznawanie instrumentów perkusyjnych o nieokreślonej  

         wysokości dźwięku, uwrażliwienie na ich barwę i     
         wykorzystanie tej cechy w akompaniamentach; 
o Poznawanie zasad techniki gry na wybranych instrumentach     

         perkusyjnych i ogólnej budowy tych instrumentów; 
o Granie różnego rodzaju akompaniamentów perkusyjnych; 

 
3. Ruch przy muzyce. 
o Sygnały muzyczne oraz reagowanie ruchem na ich zmiany; wysokości dźwięków, tempa, 

dynamiki, akcentu metrycznego; 
o Ćwiczenia korygujące wady postawy, relaksujące, rozwijające płynność i sprawność 

ruchową; 



o Korelacja nóg i rąk; 
o Realizowanie ruchem podstawowych wartości rytmicznych i prostych schematów 

rytmicznych; 
o Interpretacja ruchowa piosenek; 
o  Opracowanie prostych układów choreograficznych w połączeniu ze śpiewem; 
o  Zabawy terapeutyczne; 

4.Tworzenie muzyki. 
o Tworzenie rytmów do nazw, przysłów, imion, zagadek oraz ilustracji muzycznych do 

opowiadań; 
o Tworzenie własnych akompaniamentów rytmicznych do wierszy i piosenek; 
o  Skonstruowanie instrumentu perkusyjnego; 

5. Słuchanie muzyki. 
o  Percepcja elementów muzyki, rozpoznawanie różnych zjawisk akustycznych, dźwięków 

niskich– wysokich, niższych– wyższych; 
o Rozpoznawanie brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz fletu, fortepianu, skrzypiec, 

trąbki; 
o Próby interpretacji treści słuchanych utworów; 
o Słuchanie muzyki z radia, telewizji, z płyt; 
o Ilustrowanie ruchem słuchanej muzyki. 


