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Metody i formy przybliżania muzyki artystycznej i klasycznej dzieciom w 
przedszkolu : 
zestawienie bibliograficzne w wyborze 
Wybór i opracowanie Ewa Lewicka 
Kielce, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2015 
 
Wydawnictwa zwarte 
 
1. Bonna, Beata : Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych 
dzieci : zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona / Beata Bonna. - Bydgoszcz : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – 252 s. : nuty, rys., tab. ; 
24 cm. - Bibliogr.s. 185-195  
Sygn. 241196 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
2. Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - 
Kraków : "Impuls", 2000. - 300, [1] s. : il., nuty ; 23 cm 
M.in. Muzyka inspiracją działań twórczych dziecka: udział nauczyciela w twórczych 
poczynaniach muzycznych dziecka, formy kontaktu z muzyką wspomagające realizację 
twórczych działań dziecka, bogactwo form integracji muzyki z innymi działaniami 
artystycznymi dziecka. Kreatywność dziecka w sferze muzyki - przygotowanie do aktywnego 
życia: miejsce zabawy w życiu dziecka, wychowawcze aspekty sztuki i zabawy w świecie 
dziecka, rozwój kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym, dziecko jako kreator zjawisk 
dźwiękowych. Dziedzictwo kulturowe środowiska inspiracją do działań muzycznych: pojęcie 
dziedzictwa kulturowego, zadania współczesnego odbiorcy dóbr kultury, Ziemia Pszczyńska i 
jej bogactwo kulturowe, skansen "Zagroda wsi pszczyńskiej" - inspiracją do żywego kontaktu 
z historią i światem muzyki ludowej, muzyka ludowa i artystyczna. 
Sygn. 229184 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 229185, 229211 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
3. Gallen, Brigitte : Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy starsze / B. Gallen, C. 
Toupet, F. Simon ; tł. Marcin Zieliński. Toupet-Boy, Catherine [współaut.] Simon, 
Francois [współaut.]. - Warszawa : "Cyklady", 2001. - 155, [5] s. : il., nuty ; 22 cm 
Sygn. 234041 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 234042, 234321 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
4. Gordon, Edwin Elias : Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci : teoria i 
wskazówki praktyczne / Edwin E. Gordon ; [tł. z ang. Ewa Kuchtowa, Anna Zielińska]. 
- Kraków : "Zamiast Korepetycji", 1997. - 130 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 126-128 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 
 
5. Kataryńczuk-Mania, Lidia : Miejsce i znaczenie zabaw muzyczno-ruchowych w 
edukacji przedszkolnej // W: Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. 
nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. – Toruń : Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2014. - S. 206-217 
Na początku artykułu autorka omawia istotę zabawy w edukacji przedszkolnej, czym jest 
zabawa oraz opisuje cztery kategorie zabawy. Szczegółowo opisano zabawy muzyczno-
ruchowe oraz kształtowanie zdolności i umiejętności muzycznych u dzieci przedszkolnych. 
6. Sygn. 254572 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
7. Kataryńczuk-Mania, Lidia : Wspieranie rozwoju muzycznego dzieci // W: Edukacja 
małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce. – Cieszyn : Wydział 
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Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : „Impuls”, 2010. - S. 
167-180 
Sygn. 249732 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 249733, 249734 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
8. Ławrowska, Romualda : Rytm, muzyka, taniec w edukacji : podręcznik dla 
studentów i nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - Kraków : 
ZamKor, 2005. - 294 s. : il. ; 16x23 cm. - Bibliogr. s. 292-294 
Sygn. 241143 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
9. Podolska, Beata : Muzyka w przedszkolu : metodyka. - Kraków : "Impuls", 2008. - 
121, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 120-[122] 
Muzyka - nauczanie - przedszkola  
Rytmika - nauczanie - przedszkola  
Sygn. 244308 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 245385 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
10. Raszke, Bożena : Zabawa w edukacji muzycznej dziecka // W: Kultura : 
aktywność artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy 
Wawrowskiej. - Kraków : ZamKor, 2008. - S. 95-100 
Biblioteka Główna UMCS w Lublinie, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Biblioteka 
Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego 
 
11. Sacher, Wiesława Aleksandra : Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna 
dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher. - Kraków : "Impuls", 1999. - 111, [1] s. : nuty ; 
24 cm. - Bibliogr.  
Zawartość, m.in. PERCEPCJA MUZYKI: Muzyka jako element środowiska dziecka, 
Możliwości percepcji muzyki dzieci w wieku przedszkolnym, Możliwości muzyki dzieci w 
młodszym wieku szkolnym, Aktywność muzyczna dziecka a jego możliwości percepcji 
muzyki. 
TERAPEUTYCZNE WALORY MUZYKI W PRACY DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI. 
KRYTERIA DOBORU REPERTUARU MUZYCZNEGO DLA DZIECI: Uwarunkowania 
psychologiczne doboru repertuaru, Uwarunkowania poznawcze i środowiskowe doboru 
repertuaru, Znajomość literatury muzycznej przez nauczyciela jako jeden z podstawowych 
czynników warunkujących dobór repertuaru dla dzieci, Kształcenie w zakresie literatury 
muzycznej w dotychczasowej praktyce pedagogicznej. 
FORMY AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ WPROWADZAJĄCE DZIECKO W POZNAWANIE 
MUZYKI: Śpiew i gra na instrumentach jako formy aktywności wprowadzające dziecko w 
świat muzyki artystycznej, Taniec i ruch jako formy ekspresji artystycznej wspomagające 
poznawanie muzyki artystycznej, Inscenizacje słowne i quasi teatralne jako stymulacja 
rozwoju percepcji muzycznej, Plastyczne wytwory dziecięce jako forma opisu muzyki 
artystycznej. 
FORMA MUZYCZNA: Elementy budowy i przebiegu utworu muzycznego, Kontrasty, 
podobieństwa i identyczności jako zjawiska formalne rozpoznawane przez dzieci w muzyce. 
Zawiera scenariusze zajęć: "Melodia i akompaniament", ":Liszt Franciszek Poemat 
Symfoniczny "Preludia", "Inscenizacja pt. "Wełtawa lub inna rzeka", "Intuicyjne wyczucie 
formy muzycznej. Forma ABA" "Muzyczna wycieczka do zoo", "Dlaczego metalowy flet jest 
drewniany?", "Nie tylko smyczkiem gra na skrzypcach", "Wizyta na balu u króla", "Vivaldi 
Antonio Koncert skrzypcowy op. 8 n. 4", "Melodia, którą wszyscy polubili", "Inscenizacja 
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baśni Piotruś i wilk", "O tym jak przyroda zamieszkała w symfonii", "Praetorius M. Taniec", 
"Bajka - Moniuszko Stanisław "Uwertura koncertowa Bajka", "Kolory w muzyce", "Muzyczne 
radości i smutki", "Chodzimy w tańcu", " Muzyka na rogu", "Rozmowa w muzyce", "Tak grają, 
że nogi same się ruszają". 
Sygn. 227349 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 227350 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
12. Sacher, Wiesława : Słuchanie muzyki klasycznej a kształtowanie 
emocjonalności dzieci // W: Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i 
Wiesławy Aleksandry Sacher. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 
210-224 
Sygn. 238193 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 238194, 238195 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
13. Smoczyńska-Nachtman, Urszula : Muzyka dla dzieci : umuzykalnienie według 
koncepcji Carla Orffa / Urszula Smoczyńska-Nachtman. - Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 487,[1] s. : nuty, rys. ; 30 cm  
Sygn. 213344 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. A 213524 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
14. Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym : materiały i ogólnopolskiej konferencji towarzystwa Edwina E. 
Gordona, Bydgoszcz 29-30 kwietnia 1997 r. / pod red. Ewy Zwolińskiej. - Bydgoszcz : 
Wydawnictwa Uczelniane WSP, 1997. - 242 s. : nuty ; 24 cm 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 
 
15. Staniek, Marzena : Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4 
latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2014. - 123, [1] s.: il. ; 24 cm  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 
 
16. Tomaszewska, Maria : Piosenki i zabawy edukacyjne na bum bum rurki, 
boomwhackers : [scenariusze dla nauczycieli, instruktorów i rodziców] / Maria Zofia 
Tomaszewska, Małgorzata Miler. - Radwanice (k. Wrocławia) : Wydawnictwo 
Muzyczne Absonic, 2013. - 69, [3] s. : il. kolor. ; 21x30 cm + płyta CD 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 
 
17. Versini, Anny : Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy młodsze / A. i J. - M. 
Versini, M.-N. Biguet ; tł. Andrzej Wróblewski. Biguet, Marie Noelle [współaut.]. - 
Warszawa : "Cyklady", 2001. - 155, [5] s. : il., 1 nuty ; 22 cm 
Sygn. 234039 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 234040, 234320 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
 
18. Z zagadnień dydaktyki muzyki / pod red. Barbary Smoleńskiej-Zielińskiej, Marii 
Kaczmarkiewicz ; Akademia Świętokrzyskie. - Kielce : Wydaw. Akademii 
Świętokrzyskiej, 2005. - 158 s. ; 24 cm. – (Studia Artystyczne Akademii 
Świętokrzyskiej, 1732-6451 ; t. 2)  
Sygn. 241584 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
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Wydawnictwa ciągłe 
 
19. Białkowska, Małgorzata : Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss / 
Małgorzata Białkowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2013, nr 9, s. 40-[41 
Przybliżanie dzieciom przedszkolnym muzyki klasycznej i jazzowej.  
 
20. Broda-Bajak, Maria : Zabawy muzyczne z latem w tle / Maria Broda-Bajak // 
„Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 6, s. 90-[93] 
Zajęcia dla dzieci przedszkolnych. Piosenki ilustrowane ruchem i gestem. "Letnie" utwory 
muzyczne do ruchowej interpretacji. Propozycja wykorzystania m.in. utworów muzyki 
poważnej. Podano przykłady. 
 
21. Byzia, Zofia : Chopinowskie inspiracje / Zofia Byzia, Marianna Lipińska // 
„Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 2), s. 40-41 
Wprowadzanie dzieci przedszkolnych w świat muzyki poważnej.  
 
22. Cieślik-Klauza Joanna : O aktywności muzycznej / Joanna Cieślik-Klauza // 
„Wychowanie Przedszkolne”. – 2006, nr 3, s. 8-11 
Prekursorzy nowej pedagogiki artystycznej. Aktywne słuchanie muzyki. Integracja muzyki z 
plastyką. 
 
23. Daniek-Salawa, Jadwiga : Muzyka Chopina wciąż gra... : scenariusz zajęć dla 
dzieci 6-letnich / Jadwiga Daniek-Salawa // „Bliżej Przedszkola”. - 2010, nr 5, s. 88-
[89] 
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności słuchania muzyki poważnej oraz wyrażania emocji i 
spostrzeżeń temu towarzyszących w ekspresji ruchowej, słownej i plastycznej.  
 
24. Drewnik, Bronisława : ,,Dziadek do orzechów" / Bronisława Drewnik // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 1998, nr 4, s.295-296  
Przykład zajęcia z dziećmi pięcioletnimi w których wykorzystano muzykę klasyczną.  
 
25. Grzesik, Grażyna Iwona : Kolorowy świat – propozycje zabaw z chustą i 
„tańczącymi szalami” / Grażyna Iwona Grzesik // „Bliżej Przedszkola”. - 2012, nr 4, s. 
72-73  
W artykule opisano kilkanaście zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz 
różnokolorowych apaszek. Zabawy te dają się łatwo dostosować do każdej grupy wiekowej. 
Wykorzystano utwory muzyki klasycznej. 
 
26. Hoffmann-Lipska, Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci : rozwój 
wrażliwości słuchowej. Cz. 1 / Ewa Hoffmann-Lipska // „Wychowanie w Przedszkolu”. 
- 2006, nr 3, s. 12-19 
 
27. Hoffmann-Lipska, Ewa : Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci : rozwój 
umiejętności muzycznych. Cz. 2 / Ewa Hoffmann-Lipska // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. - 2006, nr 4, s. 24-31  
 
28. Hubert, Ewa : Nowe gry i zabawy z chustą animacyjną / Ewa Hubert  // „Grupa 
i Zabawa”. - 2001, nr 1, s. 29-30  
 
29. Jaszczuk, Marta : Zabawy z muzyką klasyczną / Marta Jaszczuk // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 6, s. 50-52 
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30. Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Propozycja zajęć-scenariusze: Burza, W 
grocie króla gór, Lot trzmiela. Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej, 
rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do muzycznej aktywności. 
 
31. Kaczor, Aneta : Metoda Batii Strauss w praktyce / Aneta Kaczor, Małgorzata 
Zawadzka, Dorota Górniak // „Przed Szkołą”. - 2011, nr 4, s. 31-32 
Wykorzystanie muzyki klasycznej w codziennych zajęciach z dziećmi w przedszkolu. 
Aktywne i kreatywne przeżywanie muzyki w ruchu a tym samym sprzyjanie prawidłowemu 
rozwojowi dziecka oparte na metodzie Carla Orffa. Propozycja metodyczna praktykowana w 
Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 51 w Opolu.  
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 
 
32. Karolczak, Joanna : Namalować muzykę Chopina : zabawy z trzylatkami / 
Joanna Karolczak // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2010, nr 4, s. 35-37 
Scenariusz zajęć przedszkolnych sprzyjających rozwojowi umiejętności słuchania muzyki 
poważnej, rozwojowi wyobraźni muzycznej przez improwizację ruchową i plastyczną oraz 
poznawaniu utworów Fryderyka Chopina.  
 
33. Kępka, Jadwiga : Aktywnie słuchamy muzyki poważnej / Jadwiga Kępka // 
„Bliżej Przedszkola”. - 2009, nr 10, s. 58 
Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss, wykorzystywana w pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym (charakterystyka oraz zalety, etapy pracy z utworem).  
 
34. Kiwior, Katarzyna : Jesienne zabawy muzyczne / Katarzyna Kiwior // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2010, nr 8, s. 42-45 
Edukacja przedszkolna 
Chopin Fryderyk (1810-1849) 
 
35. Korczewska, Elżbieta : Arkusz obserwacji rozwoju dziecka przedszkolnego - 
propozycja do diagnozowania wybranej umiejętności / Elżbieta Korczewska // 
„Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2014, nr 28, s. 24-25 
Nazwa obszaru kształcenia (określona w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego) 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Umiejętność 
8.4. Dziecko: w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.  
 
36. Korczewska, Elżbieta : Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i 
taniec 8. 4 : propozycja kształcenia umiejętności: w skupieniu słucha muzyki, w tym 
także muzyki poważnej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // „Doradca 
Nauczyciela Przedszkola”. - 2014, nr 28, s. 14-18 
Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka. Charakterystyka poziomu rozwoju 
umiejętności czterolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla dzieci 
czteroletnich Temat: Co słychać na łące. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności 
pięciolatka. Rozwijanie umiejętności w praktyce - scenariusz dla dzieci pięcioletnich Temat: 
Muzyczna wiosna. Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności sześciolatka. Rozwijanie 
umiejętności w praktyce - scenariusz dla dzieci sześcioletnich Temat: Muzyczna 
ciuciubabka.  
 
37. Krasówka, Beata : Zabawy z chustą animacyjną / Beata Krasówka // „Świetlica 
w Szkole”. - 2012, nr 4, s. 15 
 
38. Łukasiewicz, Beata : Blues mieszka w przedszkolu / Beata Łukasiewicz // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 9, s. 72  
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Metoda projektów 
Blues historia 
 
39. Malejka, Sylwia : Aktywność muzyczno-ruchowa : metoda Batii Strauss / 
Sylwia Malejka // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 7/8 (magazyn specjalny z. 1), s. 33 
Wprowadzenie dzieci przedszkolnych w świat muzyki poważnej.  
 
40. Michalik, Kamila : Muzyczny tydzień – scenariusz zajęć przeprowadzonych 
metodą storyline dla dzieci pięcio- i sześcioletnich cz.2 / Kamila Michalik // „Bliżej 
Przedszkola”. - Nr 4, 2015, s. 63-65.  
Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych. Dzieci uczą się, czym jest filharmonia jak 
zachować się w filharmonii, zapoznają się z muzyką klasyczną.  
 
41. Minczakiewicz, Elżbieta M. : Bajka o instrumentach muzycznych / Elżbieta M. 
Minczakiewicz // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2007, nr 9, s. 60-61 
Spotkanie z przedszkolami zorganizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w 
Krakowie, połączone z prezentacją książki pt. "Bajka o instrumentach muzycznych", które 
miało na celu zaznajomienie dzieci z terminami muzycznymi, instrumentami oraz 
rozbudzanie zainteresowań.  
 
42. Parkita, Ewa : W trosce o aktywność muzyczną dziecka / Ewa Parkita // 
„Nauczanie Początkowe”. - 2013/2014, nr 1, s. 36-42 
Istnieje potrzeba przybliżania muzyki artystycznej dzieciom w takiej formie, aby wzbudzić w 
nich zainteresowanie. Wśród aktywizujących metod zmierzających do kształcenia odbioru 
muzyki należy zaliczyć metodę aktywnego słuchania Batii Strauss. Dobór form realizacji 
aktywnego słuchania należy dostosować do wieku dzieci i celów, które zamierzamy 
osiągnąć. Wraz z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym zdolności odbiorcze dzieci 
ulegają wzbogaceniu. Podstawowym warunkiem kształtowania możliwości percepcyjnych 
dziecka jest umiejętność skupienia uwagi na utworze muzycznym. 
 
43. Pisarzowska, Justyna : Spotkanie z muzyką poważną / Justyna Pisarzowska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2005, nr 6, s. 30-32 
 
44. Pykosz, Teresa : Deszczu granie / Teresa Pykosz // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. - 2005, nr 1, s. 20[20]-24[24] 
Przykład zajęcia, którego celem jest słuchanie muzyki poważnej.  
 
45. Rudzińska, Agnieszka : Muzyczne spacery / Agnieszka Rudzińska // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2004, nr 5, s. 38-40  
M. in. metoda opowieści ruchowej. Uwzględniono utwory: „Lot trzmiela”, „Marsz torreadora”, 
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