
Wpływ muzyki klasycznej na rozwój dzieci 

 

Platon powiedział, że „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni  

i wszelkie życie”. I choć grecki filozof stwierdził to wieki temu, to trudno dziś się z nim nie 

zgodzić. Muzyka wpisana jest w świat. W zależności od gatunku pozwala nam się 

zrelaksować, zmotywować do działania, skoncentrować na nauce bądź ważnym zadaniu  

i wreszcie zapewnia nam przyjemne odprężenie powodujące przyjemny sen zarówno 

dorosłych, jak i dzieci.  

Muzyka klasyczna dla dzieci 

O tym, że muzyka klasyczna ma dobry wpływ na dzieci wiadomo nie od dziś. Pierwszymi 

nauczycielami muzyki są rodzice. Warto, by świadomi swojej roli, wybierali to, co 

najlepsze. A to między innymi muzyka klasyczna dla dzieci jest najlepsza.  

W połowie XX wieku Alfred Tomatis, francuski lekarz otolaryngolog, badał wpływ 

muzyki na dzieci. Odkrył między innymi, że słuchanie muzyki może poprawić rozwój 

psychiczny. Wpływa też pozytywnie na umiejętność wyrażania siebie i komunikowania 

się  

z otoczeniem. Badania z udziałem dzieci udowodniły, że stosowanie metody Tomatisa 

wpływa w dużym stopniu na poprawę wielu umiejętności dzieci. Poprawia koncentrację, 

pomaga w nauce, kształtuje umiejętności społeczne, a nawet językowe. Z kolei Don 

Campbell, amerykański muzykoterapeuta, udowodnił, że muzyka klasyczna ma 

pozytywny wpływa na polepszenie działania serca i mózgu. Sprawia, że ich rytm jest 

harmonijny.  

Muzyka klasyczna dla dzieci poza rozmaitym dobrym działaniem sprawia też zwyczajnie 

przyjemność, a ta jest niekwestionowanym źródłem radości. Strauss, Vivaldi i Beethoven, 

Chopin, Bach, Czajkowski… ich muzyka powinna grać cicho. Stanowić tło, na którym 

dziecko będzie swobodnie funkcjonować. Warto dobierać utwory pasujące do sytuacji, 

czyli te bardziej kojące do zasypiania, po przebudzeniu radosne, a do zabawy inspirujące, 

melodyjne. 

Polecane utwory: 

 "Cztery pory roku" Vivaldiego, ''Walc Kwiatów'', taniec pastuszków z "Dziadka 

do orzechów" Czajkowskiego, "Sonata księżycowa", "Dla Elizy" Beethovena, 

walce Brahmsa, "Muzyka na wodzie" Händla, uwertura z opery "Wilhelm Tell" 

Rossiniego, wersja instrumentalna "Carmen" Bizeta, walce, mazurki i polonezy 

"Chopina", uwertura z "Wesele Figara" Mozarta, "humoreska Dworzaka, czy też 

Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa. 

 

Oprócz muzyki klasycznej na chwile odpoczynku i uspokojenia  polecam słuchanie nagrań 

 z odgłosami lasu, zwierząt albo szumu morza czy drzew. Odgłosy natury pomagają odciąć 

się od kłopotów i uwolnić głowę od złych myśli. Najlepiej połączyć słuchanie takich nagrań 

 z wizualizacją, czyli wyobrazić sobie na przykład spacer brzegiem morza lub po plaży. 

Trzeba pamiętać, że odgłosy ptaków czy szumu nie działają wyciszająco na każdego. 



Niektóre osoby nie lubią takiej formy relaksu i nie warto się do niej zmuszać, ponieważ 

słuchanie takich nagrań na siłę może wywoływać stres i rozdrażniać. 
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