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Dlaczego edukacja muzyczna? 

Każde dziecko, które uczy się gry na instrumencie muzycznym, zawsze osiąga 
dobre wyniki w szkole. 



Dlaczego muzyka? 

Dzięki edukacji muzycznej, dzieci 
mają lepszą koncentrację, łatwiej 
rozwiązują zadania logiczne (np. 
matematyczne), łatwiej i szybciej 
zapamiętują wiedzę, czytają więcej 
książek, mają silniejszą motywację 
do własnego rozwoju etc. 

Powyższy fenomen potwierdza się 
od ponad 20 lat na całym świecie – 
niezależnie od statusu społecznego 
dziecka, zasobności portfela jego 
rodziców, uwarunkowań społeczno-
kulturowych. 



Dlaczego muzyka? 

Muzyka jest również  czynnikiem 
w pełni rozpoznanym / 

potwierdzonym przez setki badań 
naukowych na świecie 

(psychologicznych, medycznych, 
socjologicznych), który rozwija 

inteligencję człowieka. 

Muzyka sprawia, iż w mózgu tworzy się znacznie 
więcej połączeń nerwowych. Są one też grubsze 
i „silniejsze” niż u pozostałych ludzi. 

Muzyka usprawnia współpracę lewej i prawej 
półkuli mózgowej (odpowiadających za 
zapamiętywanie i kreatywność). 

Muzyka stymuluje również wiele ośrodków  
w mózgu, które normalnie nie są aktywne. 



Edukacja muzyczna jest dla rozwoju inteligencji dziecka tym, co siłownia dla 
ciała osoby dorosłej. Im więcej ćwiczymy, tym większe możemy podnosić ciężary  
i mniej się męczymy. W taki sam sposób nauka gry na instrumencie muzycznym 
stymuluje rozwój „mięśni intelektualnych” dziecka. 



Kilka faktów o edukacji muzycznej 

Badania prof. G. Schellenberga z Uniwersytetu w Toronto 
udowodniły, że: 

Dzieci, które uczą się 

muzyki, są inteligentniejsze 

Dzieci, które uczą się teatru, mają 

większe kompetencje społeczne 

Dzieci bez edukacji artystycznej, nie 

wyróżniają się spośród rówieśników 

Metoda Bajkowskiej jako jedyna uczy muzyki m.in. poprzez teatr szkolny, 
łącząc obie ww. korzyści edukacji artystycznej dzieci 



Kilka faktów o edukacji muzycznej 

Uczniowie, którzy są / byli członkami szkolnych orkiestr, mają w okresie szkolnym  
i późniejszym najniższy poziom korzystania z alkoholu, papierosów i narkotyków. 
 
Opis projektu ustawy nr 266, Senat USA, 13 czerwca 2000 r. 

Licealiści z programem edukacji muzycznej wykazują wyższą punktację GPA na 
egzaminach końcowych niż nie-muzyczni uczniowie w tej samej szkole. 
 
National Educational Longitudinal Study, 1998 

9 z 10 dorosłych i nastolatków, którzy grają na instrumencie muzycznym, 
uważają, że muzyka zbliża ich rodzinę. 
 
American Music Conference – „Making Music and Our Schools”, 2000 



Kilka faktów o edukacji muzycznej 

Dzięki muzyce w szkołach uczniowie lepiej integrują się jako koledzy, mają mniej 
bójek szkolnych, mniej rasizmu, i znacznie zredukowany poziom złośliwego 
sarkazmu. 
 
Eric Jensen, Arts With the Brain in Mind, 2001 

Studium na 7,5 tys. studentów wykazało, że absolwenci szkół muzycznych czytają 
większą ilość książek niż studenci innych kierunków – w tym Literatury, Biologii, 
Chemii i Matematyki. 
 
The Case for Music in the Schools, Phi Delta Kappa, 1994 

Uczniowie z ubogich środowisk, którzy uczyli się muzyki w wieku 8 – 12 lat, 
zwiększyli swoje wyniki w Matematyce o 100% w stosunku do nie-muzycznych 
uczniów. Co ważne – również ich wyniki w czytaniu, Historii, Geografii, a także 
kompetencje społeczne wzrosły o 40%. 
 
Gardiner, Fox, Jefferey and Knowles 



Najinteligentniejszy człowiek 
w historii ludzkości, Albert 
Einstein grał na skrzypcach 

przez całe swoje życie. 

Muzyka jako jedyna gwarantuje rozwój 
inteligencji każdego człowieka. 



Lidia Bajkowska  

Pisarka, pedagog, metodyk, autorka książek edukacyjnych i muzycznych bajek 
dla dzieci. 



Lidia Bajkowska i jej twórczość 

„Bajka o Piosence i nutkach” 
– nauka zapisu nutowego 

Wybrane książki dla dzieci: 

„Nutki z Królestwa Muzyki” 



Przykładowe strony z książki 

Przygody Piosenki wprowadzają czytelników do świadomego słuchania muzyki poważnej.  

Jej pasja by nauczyć się gry na fortepianie  taką samą chęć wśród czytelników. 
Książka zawiera interaktywne 

ćwiczenia i zabawy. 

Przygody Dzieci-Nutek z łatwością tłumaczą trudne zasady gry z nut na fortepianie. Pauza z Doliny Ciszy: 



Lidia Bajkowska i jej twórczość 

Nagrody dla „Bajki o Piosence i nutkach”: 

• 1992 r. Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki 

• 1992 r. Wpis książki przez MEN na listę podręczników. 

• 1995 r. Wyróżnienie UNICEF - jedyny podręcznik w Polsce z logotypem i wpisem UNICEF do 
książki. 

• Łączny nakład „Bajki o Piosence i nutkach” osiągnął 600.000 egzemplarzy. 

 

Wyróżnienie dla „Porwania królewny Nutki”: 

• 1998 r. Filmowa adaptacja książki przez TVP w postaci Teatru TV z muz. Piotra Rubika (obsada: Artur 
Żmijewski, Joanna Trzepiecińska, Paweł Deląg, Joanna Jabłczyńska, i inni). 



Dlaczego Metoda Lidii Bajkowskiej? 

Metoda Lidii Bajkowskiej uczy muzyki poprzez bajki i pedagogikę zabawy. 
Spersonifikowane nuty i terminy muzyczne swoimi bajkowymi przygodami z łatwością 
uczą dzieci rozumienia słuchanej muzyki i podstaw gry z nut na instrumencie 
klawiszowym (np. fortepian, dzwonki).  

Lekcje są pełne zabawy, dlatego dzieci nie mają poczucia, że się uczą. Na koniec 
odrywają, że wiedzą jak grać z nut pierwsze melodie i proste utwory (w gamie C-dur, 
w jednej oktawie). 



Dlaczego Metoda Lidii Bajkowskiej? 

Jest to jedna z najefektywniejszych, najszybszych i najłatwiejszych metod 
edukacji muzycznej dla dzieci. 

Poprzez personifikację znaków nutowych (jako bohaterów bajek), dziecięcy sposób 
opowiadania, gry i zabawy  oraz teatr szkolny, dzieci w sposób naturalny dla ich 
wyobraźni poznają wszystkie „matematyczne” elementy języka muzycznego  
(tj. zapisu nutowego). 

Metoda Bajkowskiej to światowa innowacja w edukacji. 



Personifikacja nut 

Przygody spersonifikowanych nut z dziecinną łatwością tłumaczą najmłodszym  
trudne elementy teorii muzyki niezbędnej by zacząć grać z nut na instrumencie klawiszowym. 

Celinka Danusia Ewa Franek Grzesio Anka Henio 

duża  

Celinka 



Bohaterowie = personifikacja 
pojęć muzycznych  

Niedźwiedzie                                      Pszczółki                             

Ptaszki 

Muzyczna Dziewczynka o imieniu Piosenka  

oraz jej Piesek Refren i Kotka Zwrotka 

Profesor Bas 

Profesor Wiolin 



Metoda Bajkowskiej składa się z 3 kroków: 

1. Świadome słuchanie – dzieci najpierw powinny pokochać muzykę klasyczną zanim zaczną uczyć się 
gry na pianinie/fortepianie. Nauka świadomego słuchania opiera się o 4 kontrasty muzyczne:  

• sopran – bas (dźwięki wysokie – niskie),  

• szybko – wolno,  

• głośno – cicho,  

• dur – moll (wesoło – smutno). 

1.2. Świadome odtwarzanie – notacja muzyczna i nauka gry z nut na instrumentach klawiszowych: 

• pedagogika zabawy, 

• personifikacja pojęć muzycznych. 

3. Świadome tworzenie – nauka świadomego komponowania melodii / mini utworów muzycznych  
i zapisywania ich na pięciolinii:  

• pedagogika zabawy, 

• personifikacja pojęć muzycznych. 



Korzyści dla społeczności lokalnych 

Efekty społeczne dzięki zastosowaniu Metody Bajkowskiej w edukacji 
przedszkolnej i szkolnej: 

•Poprawienie zdolności dziecka do przyswajania nowej wiedzy w szkole. 

•Szybka nauka gry na pianinie lub innym wybranym instrumencie muzycznym, 
która dodatkowo zwiększa zdolność do zapamiętywania większej ilości słów. 

•Rozbudzenie wrażliwości artystycznej i zainteresowań muzycznych (koneser 
muzyki klasycznej). 



 

 

  

  

 • Dzięki metodzie L.Bajkowskiej dzieci wsłuchują się w muzykę i analizują jej 
strukturę – oceniają wartość muzyczną danego utworu. 

•Wpływa na rozwój inteligencji dziecka tzn. powiększa świadomość fonemiczną 
dziecka (ułatwia naukę czytania), a przede wszystkim ułatwia rozumowanie 
przestrzenne co w konsekwencji ułatwia naukę języków obcych. 

•Doświadczenia muzyczne poprawiają pracę mózgu-wpływają na percepcje języka 
co z kolei oddziałuje na naukę czytania. 



Korzyści dla społeczności lokalnych 
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