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Muzykalne maluchy
Szymon Babuchowski

Rodzimy si  ze s uchem absolutnym. A potem go tracimy. Chyba e rodzina, rodowisko, nauczyciele
zadbaj  o nasze umuzykalnienie.

Od kiedy zacz ? Najlepiej od pocz tku. Naukowcy udowodnili, e s uchanie muzyki przez kobiet  w ci y
bardzo dobrze wp ywa na rozwój dziecka. Równie  okres niemowl cy to wietny czas na umuzykalnianie. Dzi ki
kontaktowi z muzyk  rozwijaj  si  s uch, pami , mowa dziecka. A tak e relacje mi dzy rodzicem a dzieckiem.

Wszyscy jeste my utalentowani
Wszystko zacz o si  od odkrycia dokonanego przez pewnego Japo czyka. Shinichi Suzuki, syn w ciciela
fabryki skrzypiec, stwierdzi , e dzieci mog yby si  uczy  gra  w podobny sposób, jak ucz  si  j zyka ojczystego.
Wystarczy, e od najm odszych lat b  s ucha  i na ladowa  swoich rodziców, a nast pnie doskonali  swoje
umiej tno ci. „Wszyscy rodzimy si  utalentowani – twierdzi  Suzuki. – Trzeba tylko ten talent rozwin ”. T
teori  potwierdzaj  badania ameryka skich naukowców. Jenny Saffran i Gregory Griepentrog wykazali, e
rodzimy si  ze s uchem absolutnym. Jak zatem wykorzysta  ten potencja ? Shinichi Suzuki opracowa  metod ,
która pozwala uczy  gry na instrumencie nawet najmniejsze dzieci.

Dzi  na ca ym wiecie istniej  stowarzyszenia Suzuki, wykorzystuj ce metod  j zyka ojczystego. Czym ró ni si
ona od tradycyjnego nauczania? – Przede wszystkim nie jest naszym nadrz dnym celem wykszta cenie
zawodowych muzyków – mówi El bieta W grzyn, za ycielka Szko y Suzuki w Tychach. – Gra na skrzypcach
to szansa na wszechstronny rozwój dziecka. Najwa niejsze jest jednak to, e sp dza ono czas ze swoimi
rodzicami, którzy ucz  si  wraz z nim. – Lubi  ten moment, gdy otwieramy nuty i zaczynamy wiczy  – u miecha
si  Jolanta Pietras. Jej córka Agata od trzech i pó  roku uczestniczy w zaj ciach Szko y Suzuki. – Nie nad am za
jej tempem, cho  mam za sob  4 lata ogniska muzycznego – mówi mama. El bieta W grzyn dodaje, e Agata,
uczennica trzeciej klasy podstawówki, z powodzeniem mog aby zosta  przyj ta do pa stwowej szko y muzycznej
II stopnia.

Praca, nie cuda
Nauka maluchów w Szkole Suzuki odbywa si  przez zabaw . – To tak jak z myciem z bów: nikt rozs dny nie

dzie do niego zmusza . Wystarczy pokaza  dziecku, e to przyjemno  – wyja nia pani El bieta. Dlatego dzieci
nie zaczynaj  nauki od poznawania nut, tylko od oswajania si  z instrumentem. Gdy uczniowie tyskiej szko y
wyst powali w eliminacjach do programu „Mam talent”, ka de dziecko otrzyma o zadanie adekwatne do jego
aktualnych mo liwo ci: jedne ta czy y, inne tylko trzyma y skrzypce, jeszcze inne gra y na pustej strunie.
Wreszcie by y takie, które dosta y do zagrania powa niejsze partie. I o to chodzi.
– Tu mo e przyj  ka dy. Nie oczekujemy efektów w postaci cudownego dziecka. Raczej uczymy codziennej
pracy nad sob  – mówi dyrektor tyskiej szko y. Mimo to spora cz  absolwentów wi e swoje ycie na sta e z
muzyk , radz c sobie równie dobrze jak absolwenci pa stwowych szkó . – Mo e troch  wi cej czasu zajmuje im
odczytanie nut, ale za to od razu zapami tuj  utwór. Maj wietnie wyrobiony s uch i pami  muzyczn  –
podkre la Micha  Gawro ski, kieruj cy w szkole orkiestr . – Jestem samoukiem, uczy em si  gra  ze s uchu –
opowiada Jaros aw Zawada, muzyk zespo u Golec uOrkiestra. – Teraz moja 4,5-letnia córka Alicja mo e si
uczy  w podobny sposób. Widz , jak si  rozwija, jak cieszy si  z grania w grupie. A ja sam nauczy em si  tu
wreszcie, jak prawid owo trzyma  skrzypce…

Najlepiej dzia a Mozart
Sie  szkó  muzycznych Yamaha zaczyna umuzykalnianie jeszcze wcze niej, bo od czwartego miesi ca ycia
dziecka. Widok niemowlaków raczkuj cych w ród gitar, grzechotek i tamburynów jest rozbrajaj cy. Maluchy
maszeruj  w takt muzyki, ta cz  z rodzicami, podczas s uchania piosenek poznaj wiat przedmiotów. „Poturlaj
mnie, by  pi  nie jest le” – piewa pani Kasia, popychaj c wielk  dmuchan  pi . Niemowlaki ma ymi

czkami próbuj  chwyci  olbrzymi  kul . Czy jednak mo liwa jest edukacja muzyczna w tak m odym wieku? –
Chodzi nie tyle o edukacj , co o pobudzanie pracy mózgu – wyja nia Marcin Bujnowicz, dyrektor Szko y
Muzycznej Yamaha w Katowicach. – Muzyka bardzo pozytywnie wp ywa na rozwój intelektualny dziecka.
Pomaga te  budowa  bliskie relacje z rodzicami i rówie nikami.

Marcin Bujnowicz ma ju  kolejny pomys  na wykorzystanie muzyki. Tym razem w fazie prenatalnej. W
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tworzonym w nie Centrum Edukacji Rodzicielskiej kobiety w ci y spotkaj  si  z elementami muzykoterapii. –
Naukowcy dowiedli, e dziecko ju  w onie matki uspokaja si  podczas s uchania muzyki klasycznej – mówi
Agnieszka Jaromin, instruktorka szko y rodzenia. – Sama przekona am si , e dzieci bardzo mocno zapami tuj

wi ki. Mój synek Tobiasz uspokaja si , gdy puszczam mu t  sam  muzyk , której s ucha am w czasie ci y.
Najlepiej dzia a Mozart. Albo Beethoven. Czy wszyscy ci, którzy muzyk  wyssali z mlekiem matki, b  w
przysz ci wirtuozami? Z pewno ci  nie. Ale na pewno maj  wi ksze szanse, by sta  si  lud mi muzykalnymi,
dla których piew i gra na instrumencie stanowi  przyjemno . A to ju  sporo.
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