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Terapia z udziałem muzyki w pracy z dzieckiem z wadą słuchu 

 Terapia dźwiękiem i ruchem jest transdyscyplinarną formą terapii, nie jest własnością 

jednej kultury, kraju, jest bardzo uniwersalną metodą komunikacji, do której nie potrzeba 

znajomości tego samego języka czy kultur. Jej uniwersalizm wyzwala  

w nas ruch, który jest naturalną istotą każdego z nas. Wykorzystanie ruchu w terapii 

 to choreoterapia – proces, który bazuje na relacji pacjent – ruch – terapeuta. Zaś proces 

terapeutyczny oparty o metody z elementami i muzykoterapii i choreoterapii bazuje  

na relacji: pacjent – muzyka – ruch – terapeuta. Muzyka i ruch z powodzeniem są stosowane 

w pracy nie tylko z pacjentami (dziećmi oraz dorosłymi) z uszkodzonym narządem słuchu, 

ale także z innymi osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

 z uszkodzonym narządem wzroku, 

 z upośledzeniem umysłowym, 

 z zaburzeniami komunikacji językowej, 

 z uszkodzeniami motorycznymi, 

 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 

 z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, 

 z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, 

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 z przewlekłymi chorobami somatycznymi. 

 

 Ruch jest dominującą formą aktywności dziecka w jego rozwoju i stymulacji mowy. 

Podstawowe formy ruchu z muzyką to: taniec, zabawa muzyczno-ruchowa, gimnastyka przy 

muzyce, opowieść ruchowa oraz ruchowa improwizacja. Skuteczność metod 

wykorzystujących dźwięk i ruch w terapii surdologopedycznej między innymi  

z faktów, że: 

 muzyka i mowa składają się z tych samych elementów: rytm, melodia, tempo, 

natężenie, artykulacja, barwa, frazowanie, akcenty, pauzy itd., 

 rozwój mowy idzie, bądź nie, w parze z rozwojem ruchowym. 

 

Zaburzenia w rozwoju ruchowym dziecka mają bezpośredni lub pośredni wpływ 

na rozwój mowy dziecka. Stymulując dziecko w celu jego prawidłowego rozwoju ruchowego, 

jednocześnie pośrednio wspieramy także rozwój jego mowy, chociażby, dlatego, że za rozwój 

i ruchowy i mowy odpowiadają w mózgu te same ośrodki. Zastosowanie w rehabilitacji dzieci 
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z wadą słuchu znajduje także logorytmika – terapia słowem, muzyką i ruchem. Istotą tej 

metody jest ścisły związek ruchu z muzyką łączonych z rytmizowanym mówieniem i 

śpiewem oraz z charakterystycznym instrumentarium Carla Orffa. To właśnie rytmizacja 

tekstów oraz śpiew są głównymi formami w logorytmice kształtującymi aparat głosotwórczy, 

regulującymi oddech i usprawniającymi aparat artykulacyjny.  

 

 Kolejną metodą, posługującą się muzyką lub jej elementami oraz ruchem, jest 

rytmikoterapia, gimnastyka umysłu i ciała, forma terapii przez ruch przy muzyce, który 

stymuluje aktywność psychiczną oraz pełni rolę aktywizującą. Twórca rytmiki – Emil Jaques-

Dalcroze uważał, że aby pacjent odczuwał muzykę, nie wystarczy rozwijać  

w nim zdolności słuchowych – elementem najsilniej oddziałującym na zmysły jest rytm. 

Rytmizacja z wielkim powodzeniem wspiera ich kompetencje prewerbalne. Zajęcia 

muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii, logorytmiki oraz 

rytmikoterapii oprócz umuzykalniania, kształcenia poczucia rytmu oraz rozwijania słuchu i 

pamięci muzycznej, pełnią szczególną rolę we wszechstronnym, harmonijnym rozwoju 

dziecka – intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym oraz usprawniają 

wszystkie procesy zachodzące w organizmie dorosłego człowieka. Głównym celem tych zajęć 

jest kształtowanie rożnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków. 

Terapeutyczne zajęcia muzyczno-ruchowe, miedzy innymi: 

 usprawniają procesy myślowe, 

 usprawniają funkcje słuchowe – słuch fizyczny, fonematyczny i muzyczny, 

 rozwijają percepcję słuchową i wzrokową, 

 rozwijają koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, 

 usprawniają funkcje – oddechową, fonacyjną i artykulacyjną, 

 kształcą pamięć i uwagę słuchową, 

 doskonalą koncentrację, 

 usprawniają małą i dużą motorykę, 

 wspomagają rozwój mowy, 

 uwrażliwiają na elementy wspólne dla muzyki i mowy – rytm, melodię, tempo, 

dynamikę, artykulację, akcenty, frazowanie, pauzy czy kolorystykę brzmieniową, 

 rozwijają wyobraźnię, kreatywność i ekspresję, 

 kształtują sprawności psychoruchowe, 

 usprawniają ciało, 
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 wyrabiają spostrzegawczość, 

 kształtują świadomość własnego ciała oraz gospodarowania przestrzenią 

wokół, 

 uczą wyrażania emocji, 

 rozwijają postawy twórcze, 

 uczą pracy w zespole. 

 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe są adresowane zarówno do dzieci o prawidłowym 

przebiegu rozwoju, jak i do dzieci z deficytami – w tym z wadą słuchu, a także dla młodzieży 

i seniorów. Muzykoterapia, choreoterapia, logorytmika oraz rytmikoterapia mogą być 

prowadzone między innymi w szpitalach, ośrodkach terapii, ośrodkach rehabilitacyjnych, 

sanatoriach, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach edukacyjnych (między innymi w 

żłobkach, przedszkolach i szkołach), w ośrodkach wsparcia, a także w gabinetach 

prywatnych. Kluczowym jest indywidualne, profesjonalne, kompetentne podejście terapeuty 

oraz współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces rehabilitacyjny Pacjenta, 

ukierunkowana na wspomaganie podczas wszystkich etapów zaplanowanych działań 

terapeutycznych.
1
 

 

Wykorzystanie Instrumentarium Orffa w pracy z dzieckiem z wadą słuchu 

 Carl Orff, niemiecki kompozytor żyjący w latach 1895 - 1982, należał do grona 

wybitnych twórców muzyki XX wieku. Od lat młodości zainteresowany był muzyką, sztuką i 

szeroko pojętą kulturą. Wcześnie zaczął pracować nad własnym systemem wychowania 

muzycznego i swój program w tym zakresie formułował w oparciu  

o osobiste poglądy estetyczne na muzykę i własny warsztat.  

 Punktem wyjścia była swobodna improwizacja rytmiczna, z czasem z bardziej 

zaawansowanymi grupami próbowano tworzyć większe, wielogłosowe improwizacje, gdzie 

ostinatowe rytmy wykonywano przy pomocy grzechotek nałożonych na stopy. Przy 

improwizacjach swobodnych na instrumentach pomocny okazał się rytm słów. Pojedyncze 

                                                           
1
 A. Konarczyk-Stachowiak, Wybrane metody rehabilitacji dziecka z zaburzeniami słuchu i mowy, Kultura-
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wyrazy, a z czasem całe zdania „przenoszono” na bębenek, tworząc w ten sposób monologi, 

dialogi i nawet kłótnie. 
2
 

 Ważną cechą sytemu Orffa jest oparcie na tezie, że etapy rozwoju dziecka następnie 

dorosłego człowieka, są podobne do kultury ludzkości. Przyjęte wówczas tendencje nowej 

pedagogiki np. uznanie naturalnych potrzeb dziecka: potrzeby radości, ruchu, twórczego 

doświadczani, ekspresji przeżyć sprawiają, że najsłuszniejsze wydaje się rozpoczynanie 

kontaktów dzieci z muzyka od muzyki elementarnej i rozwijanie muzykalności w sposób 

jakby podobny do tego, w jaki poprzez wieli rozwijała się kultura muzyczna ludzkości. 

Dydaktyczną konsekwencją tego jest wyjście od zabawy muzycznej. Zabawa ta, jak 

prymitywna sztuka prapoczątków, jest synkretyczna, składa się na nią ruch, gest, taniec, 

muzyka ( śpiew, gra na instrumentach) oraz słowo.  

W systemie tym wyróżniano następujące formy: 

 Śpiew 

 Ruch przy muzyce 

 Gra na instrumentach 

 Słuchanie muzyki 

 Tworzenie muzyki.
 3 

Najistotniejszą formą wykorzystywaną do terapii dzieci z ubytkiem słuchowym będzie gra na 

instrumentach muzycznych, w której możemy wykorzystać, stworzone przez carla Orffa 

instrumentarium orffowskie. Rodzącej się dziecięcej twórczości od samych początków, bez 

względu na ubytek słuchu może towarzyszyć instrumentarium Orffa, które zdaniem autora 

systemu powinno być udostępnione dzieciom od pierwszego spotkania z muzyką. Dzieci 

mogą w pełni wyrażać swoją aktywność muzyczną. Instrumentarium to, zbudowane według 

pomysłu Orffa przez K. Maendkera w 1930 roku, składa się z: 

 Instrumentów o nieokreślonej wysokości dźwięku: 

 Talerze, 

 Bębenki, 

 Trójkąt, 

 Tamburyn, 

                                                           
2
 www.wychowaniemuzyczne.pl/orff.php, Carl Orff: Schulwerk. Od eksperymentu do modelu i jego recepcji, 

opr. dr B. Michalak [dostęp 01.09.2015]. 
3
 M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne-idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 1989, s.122-124. 
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 Janczary, 

 Marakasy, 

 Pudełka akustyczne, 

 Bloki akustyczne, 

 Tarka, 

 Ocean, 

 Kij deszczowy 

 Instrumenty o określonej wysokości dźwięku: 

 Dzwonki sopranowe i altowe, 

 Metalofony, 

 Ksylofony, 

 Boom boom rurki. 

 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.
4
 Podczas pracy terapeutycznej z dziećmi  

z wadami słuchu wykorzystywać można poszczególne instrumenty, kierując się 

rozpoznaniem ubytku słuchowego. Muzyka to dźwięk, ale dźwięk to wibracje, które 

powyższe instrumenty pozwolą nam poczuć, poprzez samodzielne tworzenie.  

 

Muzyka i wibracje, jako element terapii dzieci z wadą słuchu 

 Muzyka przemawia do nas nie tylko dźwiękami, linią melodyczną, harmonią czy 

dynamiką, ale także i drżeniami i wibracjami, jakie za sobą niesie proces jej tworzenia. Nie 

odbieramy jej przecież tylko za pomocą uszu, ale całym naszym ciałem. Wibracje 

wytwarzane przez dźwięki są przecież odbierane również przez osoby niesłyszące.  

 Dzieci słabosłyszace poprzez aparat słuchowy mają umożliwione postrzeganie 

muzyki. Dzięki niemu mogą zwiększać lub zmniejszać natężenie dźwięków do pożądanego 

poziomu oraz skupiać uwagę na konkretnych paśmie brzmień. Jednak mają problem z 

lokalizacją kierunku dźwięku i w tym przypadku wskazane jest stosowanie muzyki 

wykonywanej na żywo, samodzielnie ją tworząc, bądź umożliwiając aktywne, fizyczne 

                                                           
4
 M.Przychodzińska-Kaciczak, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, Warszawa 1987, 
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uczestniczenie w odbywającym się koncercie. W muzyce tej ważną rolę odgrywa 

akompaniament basowy, gdyż dzięki niemu można muzykę poczuć, dostrzec wrażenia 

rytmiczne, które dziecko może przekształcić na ruch ciała.  

 Umożliwienie głuchym dzieciom zabawy z muzycznymi instrumentami czy 

zabawkami uczy postrzegania je nie tylko pewnych dźwięków, ale także sposobu jak ten 

dźwięk można wydobyć. Dzieci odczuwają wibracje zarówno poprzez skórę  

jak i kości. Jedną z istotnych pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi głuchymi jest 

specjalna podłoga transmitująca wibracje umożliwiająca postrzeganie rytmu 

 i poruszanie się zgodnie z muzyką. 
5
 

 Z biegiem czasu, w poszukiwaniu nowych technicznych rozwiązań niemiecka Jungen 

Symphoniker Hamburg zorganizowała wyjątkowy koncert, w którym niesłyszący mieli 

okazję poczuć na własnej skórze klasyczne utwory. Wszystko za sprawą specjalnego systemu 

dekodującego dźwięki na wibracje przesyłane do kostiumu Sound Shirt. Projekt ten to kolejne 

potwierdzenie potencjału ubieralnych technologii. Strój ma przekazywać dźwięk do ciała, 16 

motorków wibracyjnych jest rozłożonych po całym ciele, przekazując intensywność 

poszczególnych instrumentów i tonów. Rodzaj tłumacza muzyki na odczucia pozwalające na 

jakiś rodzaj interpretacji widowiska. Strój przez pulsację i wibracje jest w stanie być, chociaż 

namiastką muzyki. Na sali koncertowej rozmieszczane są mikrofony, które odczytują dźwięki 

orkiestry, a potem audio jest przekazywane do systemu komputerowego kostiumu - 

translatora. Koncert ma być wyczuwany praktycznie całym ciałem. To ciekawe 

doświadczenie dla każdego, ale wyjątkowe dla osób, które nigdy nie miały okazji usłyszeć 

instrumentów. Po kilku minutach organizm zaczyna czuć i interpretować sytuację.
6
 

 Do postrzegania wibracji wykorzystać można także fortepian i duże instrumenty z 

pudlem rezonansowym, które można dotknąć. Kładąc ręce na pudle można bardzo dobrze 

wyczuć nastrój muzyki, emocje, jakie za sobą niesie oraz zapamiętać schemat wibracji. Z 

czasem prowadzi to do umiejętności rozpoznawania rytmów np. marsza, walca czy innych 

schematów rytmicznych. 
7
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 K. Lewandowska, Muzykoterapia dziecięca, Wyd. Optima, Gdańsk 2001, s.60-63. 
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Muzyka a rozwój dzieci z wadami słuchu.  

 Szeroko rozumiana muzyka, jest formą sztuki wpływającą pozytywnie niemalże na 

każdego. Niewiele jest osób, które nie akceptują jej wpływu, bądź źle reagują na jej walory 

estetyczne. Terapia muzyką osób z niedosłyszących i głuchych jest o tyle ważna i istotna, 

gdyż potrafi otworzyć osobę niepełnosprawna na odbieranie świata poprzez inne zmysły, inne 

niż ten najbardziej oczywisty - słuch. Muzyka, jako składowa wielu swoich właściwości 

takich jak linia melodyczna, harmonia, agogika, dynamika pokazuje jak bardzo jest 

uniwersalnym środkiem terapeutycznym. Poprzez swoje walory estetyczne i artystyczne 

potrafi otworzyć dziecięcy cichy świat na odgłosy, jakich jeszcze nie znało.  

 Ludzie głusi czy słabosłyszący są pełnoprawnymi konsumentami  

i użytkownikami tej nośnej sztuki jaka jest muzyka. Pozasłuchowy fenomen poznania dzieła 

muzycznego, gwarantuje im przyjemność obcowania z muzycznym światem. Dźwięk, 

wibracja, dotyk – to składowe tego, czym jest dla nich muzyka w sensie fizycznym. Wszelkie 

zjawiska akustyczne pomagają im poznać świat i bezpiecznie poruszać się w otaczającej 

rzeczywistości. G. Révész przeprowadził szczegółowe badania eksperymentalne w 

poszukiwaniu wytłumaczenia percepcji muzyki przez głuchych. Badacz znaczącą rolę 

przypisał stymulacji wibracyjnej, jako elementowi ubocznemu dźwięku, lecz doskonale 

wyczuwalnemu przez głuchych, co stanowi jedna  z fundamentalnych przyczyn możliwości 

słuchania przez nich muzyki. Wskazał on  na współrezonowanie organizmu człowieka 

podczas stymulacji dźwiękowej, co przemawia za tym, że ciało człowieka głuchego jest 

zdolne do przewodnictwa akustyczno - wibracyjnego. Badania akustyczne i psychologiczne 

G. Révésza, dostarczyły następujących wyników: 

 badany głuchoniemy był zdolny do poprawnego zinterpretowania nastroju 

muzycznego usłyszanego utworu, 

 rozpoznane zostały przez niego utwory, których słuchał już wcześniej, 

 był zdolny do prawidłowego rozpoznania i nazwania usłyszanego przykładu 

muzycznego. 
8
  

 

 W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiele funkcji jest poważnie zaburzonych i 

postrzeganie świata i jego poznanie bywa znacznie utrudnione. Dziecko niepełnosprawne 

napotyka na wiele trudności, które dla sprawnego dziecka są nawet niezauważalne. Zajęcia 
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muzyczne należy dostosować potrzeb psychofizycznych dziecka, tak aby osiągnięcie 

satysfakcji i sukcesu było możliwe jak najmniejszym wysiłkiem. Muzyka pokazuje się, jako 

alternatywna forma komunikacji i jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy u dziecka 

jest poważnie zaburzona percepcja słuchowa. Daje nam szerokie możliwości terapeutyczne 

oraz możliwość akceptacji samego siebie.  

 

 

 

 

 

 


