
TERAPIA MUZYKĄ 
 

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS 
 

Tzw. aktywne słuchanie muzyki pojawiło się w Polsce w latach 90-tych XX 

wieku. W 1996 roku podczas seminarium C. Orffa w Akademii Muzycznej w 

Warszawie po raz pierwszy zaprezentowano projekty, których twórczynią jest Batii 

Starauss z Izraela, według której słuchanie muzyki nie powinno mieć charakteru 

biernego. Poznawanie utworów muzycznych powinno zawierać jak najwięcej 

elementów przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków. I to nie chodzi o 

to, aby dzieci w przyszłości były muzykami. Jeżeli nawet nie mają słuchu, nie potrafią 

zaśpiewać piosenki, ale mają dobrą wolę i chcą aktywnie słuchać, to mogą być 

muzykalni na podstawowym poziomie.  

Według autorki najważniejsze jest: początek zajęć, czyli rozbudzenie 

zainteresowania, aby dzieci, uczniowie uczyli się tego, co lubią, a nie dlatego, że są 

do czegoś zmuszane, aby nauczyciel przychodził do dzieci z propozycjami dotyczy to 

pokonania nieśmiałości, aby z każdego prezentowanego utworu należy wydobyć 

najistotniejsze cechy, niekoniecznie czysto muzyczne (np. dworskość-etykieta, 

ludowość), aby powoływać się na najnowsze doniesienia artystyczne, wzorce, 

dbałość o dobre samopoczucie dzieci na zajęciach (możliwość dokonania tego czego 

nie można na innych zajęciach), wykorzystanie instrumentów wykonanych 

samodzielnie przez dzieci (z butelek, puszek i innych materiałów), poznawanie 

instrumentów profesjonalnych, prezentowane przykłady powinny być łatwe, a nie 

banalne, zachęcanie dzieci do prób śpiewania słuchanych utworów, aby nie zmuszać 

dzieci do aktywności w tej chwili, momencie, aby dzieci słuchały muzyki, 

zaakceptowały ją, polubiły i były na nią wrażliwe, melodia nie ma w sobie nic z 

tresury, ma dawać radość, być formą dialogu nauczyciela z dziećmi i muzyką.  

Niektórym może wydawać się, że tzw. aktywne słuchanie muzyki nie jest 

metodą twórczą, a tylko odtwórczą. Nie jest to prawdą. Dzieci uczestniczą w 

tworzeniu nowych projektów i czynią to z entuzjazmem i ogromnym 

zaangażowaniem. Ostatnio przeprowadzone badania w różnych krajach europejskich 

i doświadczenie polskie potwierdzają jej skuteczność i atrakcyjność.  

Aktywne słuchanie muzyki może być realizowane w różnych grupach 

wiekowych. Okazuje się, iż dzieci objęte tą metodą nauczania są bardziej 



systematyczne, wytrwałe (potrafią słuchać dłużej i uważnej), są bardziej 

zdyscyplinowane i dokładne. Jednocześnie potrafią uszanować autorytet nauczyciela 

i potrafią współpracować w grupie. Mają większą wrażliwość i wyrobiony tzw. smak 

artystyczny.  

 

 

CHOREOTERAPIA  
(PSYCHOTERAPIA TAŃCEM) 

 

Choreoterapia (terapia tańcem) – ma niewiele wspólnego z tradycyjnym 

tańcem w jego potocznym rozumieniu. Zamiast tego skupia się ona na odzyskiwaniu 

własnego rytmu, płynności ruchów i naturalnej gracji. Choreoterapia używa 

elementów tańca, by wyrazić poprzez ruch głębię nas samych i odzyskać harmonię 

wewnętrzną. Dzięki terapii uwalniamy się od dolegliwości związanych z napięciem 

wynikającym ze sztywnej postawy i próbujemy odzyskać naszą naturalną ekspresję 

ciała. W trakcie zajęć wykorzystuje się techniki improwizacji ruchowej, symboliki 

ciała, teatru ruchu oraz wiele innych technik pracy z ciałem.  

Program ma na celu uaktywnienie sił samo-uzdrawiających i opiera się na 

wykorzystaniu pełnego spektrum indywidualnych doświadczeń każdego z 

uczestników. Terapia tańcem ma na celu pobudzenie i wspieranie rozwoju 

osobistego, wskazywanie ukrytych możliwości oraz inspirowanie do wykorzystywania 

własnej intuicji. Wg Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii: Psychoterapia tańcem 

jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). 

Podstawowe elementy tańca – rytm i ruch stają się drogą do uzyskania harmonii 

ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumienie z 

innymi ludźmi.  

Terapia tańcem nie opiera się na nauce zasad technicznych, kroków czy 

kombinacji, można natomiast odnaleźć własny rytm i uwolnić się od codziennych 

napięć. Terapia tańcem wywodzi się z tańca współczesnego, nawiązuje także do 

starych tańców szamańskich i plemiennych, do czasów, kiedy taniec był ważną 

częścią życia społecznego każdego człowieka, naturalnym sposobem wyrażania 

emocji. Techniki, które znalazły zastosowanie w pracy choreoterapeutów nawiązują 

do improwizacji tanecznej, pracy z ciałem, trening odczuwania i relaksacji.  



W zajęciach mogą brać udział osoby w każdym wieku i o różnym poziomie 

sprawności. Wykorzystanie tańca i ruchu jako metody pomagania sobie i innym 

ludziom jest nie tylko atrakcyjne ale i skuteczne. Terapia tańcem łączy ze sobą pracę 

i zabawę tworząc w ten sposób unikalny instrument jednoczenia ciała, umysłu i duszy 

w celu poprawy jakości życia. Terapia tańcem jest doskonałą metodą pracy z dziećmi 

nadpobudliwymi, autystycznymi, z osobami niepełnosprawnymi, z ofiarami przemocy.  

 

Oprac. Marzena Piotrowska 


