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Terapeutyczny wpływ muzyki w pracy z dzieckiem z wadą wzroku 

 Zaburzenia zmysłu wzrokowego znacznie utrudniają dzieciom rozwój i zaspokajanie 

wszelkich potrzeb, pomimo że w innych zakresach wykazują one takie same dyspozycje 

psychiczne i fizyczne jak dzieci zdrowe. Ograniczenia z zakresu ruchu, towarzyszące tej 

niepełnosprawności powodują brak poczucia bezpieczeństwa. Uniemożliwione naśladowanie 

czynności kinestetycznych innych osób wywołuje nieporadność ruchową, tiki bądź wręcz 

prowadzi do unikania wysiłku fizycznego i kontaktów z widzącymi, co prowadzi do braku 

możliwości doświadczania świata i rozwoju. Dużą role w poznawaniu świata odgrywają 

zmysły zastępcze, dotyk, słuch, węch i zmysł wibracyjny. Ulegają one usprawnieniu do tego 

stopnia by jak najpełniej zrekompensować braki percepcyjne. Właśnie dzięki muzyce pozwala 

się na zaistnienie procesu poznania bezpośredniego. Przynosi ona także częściowe 

odprężenie, gdyż niejako zwalnia od bariery konieczności pokonania bariery wzrokowej.  

 Terapeutyczne funkcje muzyki to m.in. uwrażliwienie na niuanse dźwiękowe, 

muzyka pomaga uczyć jak kierować się słuchem. Wzmocnienie koncentracji uwagi na 

zjawiska akustyczne, ćwiczenia nawyku kierowania się słuchem, szczególnie ważne 

rozwijanie zdolności kojarzenia dźwięków z ich źródłem, lokalizowania tego źródła. Kolejną 

ważną kwestią jest połączenie muzyki z ruchem korygowanie zaburzeń motorycznych, jednak 

potrzeba ruchu, którą realizuje się naturalnie u dzieci zdrowych, w przypadku uszkodzeń 

zmysłu wzroku jest realizowana w niewielkim stopniu i bardzo ostrożnie, odpowiednio 

dobierając metody i formy pracy. Zabawy taneczne wymagają zastosowania zastępczych 

metod na poznanie ruchu. Słowny opis można podpierać wykonywaniem czynności wraz z 

dzieckiem np. przez ustawienie dziecka na stopach terapeuty. Zajęcia muzyczne wspomagają 

rewalidację dzieci niewidomych, pomagają przełamać niechęć do pokonywania barier i 

wzmacniają samoocenę. Eliminuje się dzięki niej sytuacje trudne do przezwyciężenia i 

kierunkuje się czynności na cele dostępne.  

 Kolejną terapeutyczną funkcją muzyki jest kształcenie zmysłu mięśniowego, 

rozwijanie koordynacji psychoruchowej, pamięci kinestetycznej, orientacji kierunkowo-

przestrzennej oraz korygowani, usprawnianie i realizowanie potrzeb motorycznych. Wszelkie 

zajęcia rytmiczno-ruchowe pomagają dziecku wyjść poza ruchy wykonywane z własnej 

inicjatywy. Korygując postawę wzmacniamy mięśnie, koordynacja ruchowa wzbogaca 

motorykę dziecka, a proces psychiczne pobudzona przy takich zajęciach stanowią warunek 

uczenia się i samoobsługi. Części składowe muzyki jak budowa formalna i rytm pomaga w 
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realizacji kroków w odpowiednim czasie, tworząc stereotypy ruchowe, a pokonywana 

przestrzeń podczas tańca rozwija wyobrażenie kierunkowe. Pomaga tym samym przekształcić 

stosunki czasowe w przestrzenne. Rytmika ma również duże znaczenie dla rozwoju ekspresji 

ruchowej, co pomaga w wyrażeniu stanów emocjonalnych. Muzyka zawiera w sobie wiele 

treści, zarówno z tekście piosenek jak i w utworach czysto instrumentalnych. Wzbudza silne 

emocje, co umożliwia i otwiera chęci na relacje z drugim człowiekiem.
1
  

 

Zabawy muzyczno - ruchowe, jako podstawowa forma terapii w kształtowaniu 

orientacji przestrzennej 

 Rozwój dzieci z zaburzeniem analizatora wzrokowego jest poważnie ograniczony 

brakiem możliwości postrzegania dostatecznie świata. Często towarzyszy temu opóźniony 

rozwój ruchowy, umysłowy czy bierność fizyczna spowodowana obawą o wypadek. Aby 

umożliwić dzieciom prawidłowy rozwój można wykorzystać do tego gry i zabawy ruchowe, 

którymi oddziaływać można nie tylko na fizyczny rozwój dziecka, taki jak motorykę, 

zręczność, szybkość czy zwinność, ale również sferę psychiczną. 

 Zabawom towarzyszy zaangażowanie uczuciowe i emocjonalne, ale przede 

wszystkim rozwijany jest zmysł słuchu oraz dotyku. Gdy i zabawy sprzyjają odprężeniu i 

czynnemu wypoczynkowi, to także wywoływanie radości i spontaniczności. Dzięki nim 

można kształtować myślenie, uwagę, wyobraźnię, wyczucie manualne, zmysł kinestetyczny. 

Czynniki te rozwijają tak ważną w tym wypadku orientację przestrzenną, przez co dzieci stają 

się bardziej odważne i śmiałe.  

Wg R. Trześniowskiego wyróżniamy następujące rodzaje gier i zabaw:  

a) Zabawy ze śpiewem, 

b) Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe, 

c) Gry i zabawy na czworakach, 

d) Gdy i zabawy z mocowaniem, 

e) Gdy i zabawy bieżne, 

                                                           
1
 A.E. Jarkowska, Muzyka jak element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, wyd. 

Maternus Media, Tychy 2004, s. 100-102. 
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f) Wyścigi na wesoło, 

g) Gdy i zabawy rzutne, 

h) Gry i zabawy skoczne, 

i) Gry i zabawy kopne. 

Według J. Dziedzina i J. Remplewicza można dokonać następującego podziału:  

1. Zabawy rytmiczne i ożywiające, w tym zabawy ze śpiewem i rytmiczno-taneczne, 

2. Zabawy kształtujące rytm, w tym zabawy na czworakach i zabawy siłowe, 

3. Zabawy i gry wspomagające kompensację, w tym zabawy i gry równoważne, 

4. Zabawy i gry słuchowe, 

5. Zabawy i gry użytkowe, w tym zabawy przestrzenne, gry rzutne i skoczne, 

6. Zabawy i gry wyrabiające samodzielność i zaradność życiową, w tym zabawy 

terenowe i tory przeszkód. 

Wszystkie rodzaje gier i zabaw muzycznych są możliwe do przeprowadzenia wśród dzieci z 

wadami wzroku, jednakże wymagają one odpowiedniego dostosowania do możliwości 

psychofizycznych, ruchowych małych pacjentów oraz ogromnego zaangażowania ze strony 

prowadzącego zajęcia. 
2
 

 Do gier i zabaw można wykorzystać bardzo atrakcyjne Brzmieniow Instrumentarium 

Orffa. W systemie edukacji muzycznej Carla Orffa główną formą zajęć jest gra na 

instrumentach. Założenia dydaktyczne można krótko sprecyzować, jako twórcze podejścia 

dzieci do wszystkich zaproponowanych przez nauczyciela zadań muzycznych. Przy czym 

"podejście twórcze", nie jest to podlegająca żadnej dyscyplinie, improwizacja. Wartość tej 

metody polega na tym, że każdy zaplanowany przez nauczyciela nowy materiał muzyczny ma 

być realizowany przy aktywnym udziale ucznia. Metoda Carla Orffa pozwala na twórczą 

samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, 

bogatszych środków wyrazu.
3
 Instrumentarium to składa się z: 

                                                           
2 J. Serafin, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących, Zeszyty Tyflologiczne 5, 

Warszawa 1987, s. 2- 12.  

3
 K. Stasińska, Instrumentarium Orffa w szkole, Warszawa 1986, s. 7. 
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 Instrumentów o nieokreślonej wysokości dźwięku wzbogaconej obecnie 

instrumentami egzotycznymi - marakasy, bębenki, talerze, bloki akustyczne, guiro, 

tarki, ocean, kij deszczowy itp. 

 Instrumentów o określonej wysokości dźwięku - dzwonki sopranowe, altowe, 

wibrafon, ksylofon, tuby dźwiękowe 

 Uzupełnieniem tych grup instrumentów są (rzadziej stosowane w edukacji szkolnej): 

 Flet prosty sopranowy, altowy, tenorowy, basowy 

 Wiole 

 Lutnie 

 Wszystkie instrumenty o określonej wysokości dźwięku mają strój C, ale dzięki 

wymiennym sztabkom można układać "skale", na podstawie, których dzieci odtwarzają czy 

tworzą melodię czy akompaniament. W grze na instrumentarium Orff proponuje wyjście od 

pentatoniki C-dur.
4
 

 

Rola prowadzącego w prawidłowej terapii dzieci z wadami wzroku 

 Prowadzenie zajęć z dziećmi w dysfunkcjami zmysłu wzroku, nie należy do łatwych 

czynności. Czynność ta wymaga od prowadzącego ogromnego zaangażowania i 

odpowiedzialności. Jest on centralną postacią owych zajęć i osobą, która towarzyszy dziecku 

w każdej dźwiękowej sytuacji. Jest zarówno kierującym zajęciami jak i osobą towarzyszącą w 

każdym muzycznym zadaniu. Do jego zadań należy: 

 Zapoznanie dzieci z treścią i zasadami gry, zabawy, 

 Rozpoczynanie i kończenie zabawy, 

 Czuwanie nad przestrzeganiem zasad i dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 

 Każdorazowe podkreślanie prawidłowych zachowań, 

 Sprawiedliwe traktowanie dzieci, empatyczne, spokojne i opanowane podejście do 

każdego, 

 Skupianie uwagi na czynnościach ważnych w trakcie gry, 

 Pomaganie w trudniejszych czynnościach, 

                                                           
4
 M.Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, Warszawa 1987, s. 

151-153. 
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 Pomoc w orientacji przestrzennej w danym pomieszczeniu.  

Niepełnosprawność wzrokowa małych podopiecznych wymaga od prowadzącego 

odpowiedniego działania i stosowania odpowiednich metod w pracy w szczególności 

odnoszących się do nauczania ruchu. Można wymienić cztery podstawowe: 

 Szczegółowy opis słowny 

 Obserwację dotykową, 

 Kierowanie ruchem dziecka, 

 Samodzielne wykonanie ruchu przez ucznia i stosowanie równoczesnej korekcji.  

Nie zawsze zachodzi potrzeba stosowania wszystkich metod. Często wystarcza opis słowny. 

W grach i zabawach należy często użyć zarówno opisu słownego jak i kierowania ruchem. Po 

całkowitym zrozumieniu można pozwolić na samodzielne wykonanie zadania jednakże pod 

stałym nadzorem. Aby jak najlepiej zrealizować zabawę należy bardzo sumiennie się do niej 

przygotować i uwzględnić następujące elementy: 

 Wiek grupy i zdolności ruchowe, 

 Liczebność grup, 

 Sygnały i ich rodzaj, miejsce przebywania prowadzącego, 

 Ustawienie dzieci i sposoby przemieszczania się,  

 Użycie odpowiednich przyborów, 

 Miejsce zajęć, 

 Czytelne reguły gry, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa, 

 Punkty i wskazówki orientacyjne.
5
 

 

Wpływ muzyki na prawidłowy rozwój dzieci z wadami wzroku.  

 Muzyka jest bardzo korzystną formą sztuki oddziałującą na dzieci niewidome oraz 

słabowidzące. Jest ona w pełni przekazywana przez analizator słuchowy, czym już samo to 

stanowi w sobie walor terapeutyczny. Wieloletnie badania neurologiczne wykazują iż znaczna 

część mózgu osób niewidomych, w porównaniu z osobami widzącymi, wrażliwa jest na 

bodźce słuchowe, co przekłada się na lepsze umiejętności lokalizowania dźwięków. Osoby 

                                                           
5
 J. Serafin, Gry i zabawy ruchowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących, Zeszyty Tyflologiczne 5, 

Warszawa 1987, s. 4 - 14.  
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niewidome częściej także dysponują słuchem doskonałym. Jednak nie są to umiejętności 

wrodzone, tylko mózg ludzki w okoliczności utraty wzroku wykazuje się automatyczną 

wrażliwością słuchową i staje się plastyczny i podatny na działania usprawniające. Muzyka 

swym szerokim oddziaływaniem prowadzi nie tylko do doskonalenia funkcji 

kompensacyjnych słuchu, ale wpływa także na wszystkie sfery funkcjonowania, umysłową, 

emocjonalną, motoryczną czy społeczną.
6
 

  Ubytek słuchu jak i każda inna niepełnosprawność niejako izoluje dziecko od 

rówieśników i powoduje często odosobnienie i alienację, niekiedy nawet niechęć do 

podejmowania kontaktów spowodowaną strachem przed odrzuceniem. Dzięki muzyce i jej 

atrakcyjności pod wieloma aspektami można zapewnić dziecku wspaniałą rozrywkę i zabawę. 

Muzyka może także pełnić rolę komunikacji pozawerbalnej, jest środkiem, który pozwala 

nam porozumiewać się bez słów. Czasami gest czy dźwięk potrafią powiedzieć o wiele więcej 

niż słowa. W kompensacji ubytku wzroku muzyka pomoże także w usprawnieniu orientacji 

przestrzennej, gry na instrumentarium czy zabawy rytmiczno-ruchowe pomogą dziecku 

otworzyć się na przestrzeń dookoła niego.
7
 

 Niepełnosprawność dziecka to bardzo trudna sytuacja zarówno dla rodziny jak i 

samego dziecka. Uświadamia nam to jak wiele trudności wiąże się z daną jednostką 

chorobową. Sytuacje te bywają ogromnie stresujące i przepojone lękiem o dalsze 

funkcjonowanie. Słuchając muzyki często nie zastanawiamy się nad tym jak ona na nas 

oddziałuje, a przecież zawsze odczuwamy ją w sobie bardzo emocjonalnie. Czujemy się 

odprężeni, zasłuchani lub zrelaksowani. Odczuwamy, że gdy wyłączymy ją, pozostanie w nas 

wspomnienie doznania estetycznego. Jak można zauważyć jest ona czynnikiem silnie 

oddziaływującym na każdego człowieka. Tym większe znaczenie ma w przypadku dzieci, 

które chętnie chłoną nowe czynności, brzmienia czy zabawy. Kształtują dzięki niej swój gust 

muzyczny, rozwijają zainteresowanie grą na instrumentach i tworzeniem, a co najważniejsze 

dzięki niej otwierają się na świat.   

 

 

                                                           
6 M.Kilian, M. Cichocka, Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia 

teoretyczne cz.1, Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 4 (260) 2011, 

wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2011, s. 255 

7
 M. Grzegorzewska, Pedagogika specjalna, wyd. Państwowy Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, 

Warszawa 1959, s.28 


