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SUMMARY
. Mogiley, I. Vlasenko.Modern technologies in the contents of student teaching on

art culture in a comprehensive school.
In the article pedagogical technologies of modern art education are covered. The

scientific-methodical approach to carrying out of student teaching on art culture in a
comprehensive school from positions of technology of art’ didactics is offered. The basic
methods of purposeful pedagogical influence on aesthetic development of senior pupils are
described.

Key words: pedagogical technology, student teaching, a lesson of art culture,
methods of art training.
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RYTMIKA EMILA JAQUES-DALCROZE’A JAKO METODA
KSZTA CENIA POLISENSORYCZNEGO

The author concentrates the attention on the problem of polisensory development
based on Christov’s and Gardner’s conceptions, reveals the specific features of use of
E. Jaques-Dalcroze eurhythmics in primary school as it is on this stage that polisnsory
education is especially important.

Key words: polisensory development, Dalcroze’s eurhythmics, primary school.
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Wst p. O potrzebie stosowania metod polisensorycznych we wspó czesnej
edukacji wiele ju  powiedziano oraz napisano, oczywistym zatem wydaje si
stwierdzenie, e tego typu oddzia ywanie wobec dzieci, które spostrzegaj wiat
wielozmys owo, jest s usznym post powaniem umo liwiaj cym im w ciw
orientacj  w otaczaj cej je rzeczywisto ci. Pogl d ten jednak równie  sk ania do tego,
aby zastanowi  si  nad tym, czy kszta cenie polisensoryczne jest rodzajem edukacji,
która powinna by  skierowana g ównie do dzieci, ze wzgl du na ca ciowo  w ich
postrzeganiu wiata? Warto bowiem zastanowi  si  nad g bszymi skutkami takiego
odbioru informacji, stawiaj c sobie pytanie odno nie tego, co dzieje si  na wy szych
poziomach z onych procesów poznawczych, z tre ci  wra  zmys owych, które
zosta y odebrane multisensorycznie? Jak  rol  odgrywa tego typu percepcja w
rozwoju inteligencji ucznia? Jaka jest wreszcie efektywno  takiego nauczania i jak
ono skutkuje na sposób rozumienia i interpretowania otaczaj cego wiata, w tym
równie  i w kontek cie odbioru sztuki wspó czesnej ?

Artyku  koncentrowa  si  b dzie wokó  problematyki ukazuj cej rytmik
jako metod  kszta cenia polisensorycznego, co zostanie zaprezentowane w
kontek cie preferencji modalnych okre lonych przez Tsanyo Christova oraz
inteligencji wielorakich sformu owanych przez Howarda Gardnera. Zagadnienia
zostan  opisane z perspektywy w asnych, wieloletnich do wiadcze  autorki, a
przedstawiona problematyka odnosi  si  b dzie g ównie do edukacji na etapie
wczesnoszkolnym, poniewa  w wietle tych teorii koncepcja rytmiki Emila Jaques-
Dalcroze’a jawi si  jako skuteczna forma nauczania.

Charakterystyka preferencji modalnych
Tsanyo Christov[3, s. 28]stwierdza w czasopi mie psychoterapeutycznym

Gestalt, e nauczanie jest pe ne, gdy wiedza przekazywana jest polisensorycznie.
W udowodnieniu zasadno ci tego stanowiska niezb dna jest analiza tego typu
nauczania, która dotyczy wielokana owo ci w przekazie i odbiorze informacji, co
wi e si  z prób czenia dozna  zmys owych. Ka dy z uczniów odbiera
docieraj ce do niego informacje zasadniczo trzema kana ami sensorycznymi:

1. Wzrokowym – visual (V)
2. uchowym – audial (A)
3. Kinestetycznym – kinesthetic (K)[18, s. 53].
Wi kszo  osób funkcjonuje w pa mie odbioru dwukana owego, a wi c

przyk adowo w nast puj cych kombinacjach: wzrokowo-s uchowej (V+A),
wzrokowo-kinestetycznej (V+K) lub s uchowo-kinestetycznej (A+K), przy czym
nale y podkre li , e pierwszy komponent z wymienionych jest dominuj cy, a
drugi pomocniczy. Zdarzaj  si  i tacy uczniowie, którzy gromadz  informacje przy
pomocy jednego tylko kana usensorycznego, czyli na przyk ad wzrokowego (Only -
VO), s uchowego (Audial Only – AO), kinestetycznego (Kinesthetic Only - KO). W
takim przypadku mo liwo ci uczenia si  ograniczone s  do jednego, dominuj cego
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stylu. Tych uczniów Christov [4, s. 28] nazywa „translatorami», którzy potrzebuj
czasu, w którym dokona  musz  "prze enia" informacji z jednego kana u na
drugi, co doprowadza do tego, e nie koncentruj  si  na kolejnej porcji materia u.
Autor ten stwierdza zatem, e uzyskanie skuteczno ci w nauczaniu zale y od tego,
czy informacje podawane s  wed ug pe nego modelu polisensorycznego, czyli VAK.
Przekazany wed ug tych zasad komunikat dociera bowiem do wi kszo ci uczniów,
wzmacniaj c tym samym równocze nie s absze kana y odbioru.

Okre lenie preferencji modalnych uczniów umo liwia nauczycielowi
zrozumienie potrzeb edukacyjnych jego podopiecznych, a poprzez zastosowanie

ciwych metod nauczania daje szans  na w ciwy rozwój ich potencja u.
Jakimi cechami zatem charakteryzuj  si  poszczególne typy reprezentuj ce
indywidualne preferencje modalne[9]:

Wzrokowcy – umiej tno ci  widzenia przedmiotów w planie ogólnym i du
wyobra ni . Zdolno ci  doskona ego radzenia sobie z czytaniem i rysowaniem.
Preferencj  uczenia si  poprzez patrzenie lub obserwacj  pokazu. S ab  potrzeb
komunikacji werbalnej, przy zachowaniu spokoju i skupienia. Trudno ci  z
przyjmowaniem komunikatów s ownych i preferencj  odbioru sztuk wizualnych.

uchowcy – natomiast oczywi cie ch tnie s uchaj , chocia  preferuj  d ugie
wypowiedzi  w asne.  Osoby  te  cechuje  wyra ny  sposób  artyku owania,  a  tak e

ciwe tempo wypowiedzi. Dobrze czytaj , lepiej jednak mówi  ni  pisz . Maj
dobr  pami  s uchow , lubi artowa .

Kinestetycy – charakteryzuj  si  nadmiern  gestykulacj  oraz du
ruchliwo ci  ca ego cia a. Na s owa i d wi ki reaguj  ca ym sob , pami taj c tylko
to,  czego  w  ten  sposób  do wiadczyli.  Ucz  si  poprzez  wykonywanie  i
bezpo rednie zaanga owanie, procesy zwi zane z wyobra ni  uruchamiaj  w
ruchu. W trakcie nauki odczuwaj  potrzeb  poruszania si  i manipulowania
przedmiotami. Kiedy sytuacja zmusza ich do percepcji s owa lub obrazu, ch tnie
przek adaj  te operacje na ruch. Charakteryzuje ich silna intuicja.

Maj c do czynienia z tak zró nicowanymi preferencjami, które obecne s
przecie  w ka dym zespole klasowym, ka dej grupie uczniów, czy studentów nale y
bra  pod uwag  ich potrzeby indywidualne, uruchamiaj c niejako symultanicznie
ka dy z wymienionych rodzajów percepcji. A zatem jak stwierdza K. Kraso  „tylko
wielozmys owe oddzia ywanie umo liwia ka demu uczestnikowi procesu
dydaktycznego znalezienie swojego najlepszego sposobu poznania»[9, s. 326].
Autorka uwa a e poznanie przez nauczyciela typu modalno ci pozwala na stymulacj
innych stylów uczenia, ni  ten preferowany przez ucznia. Ostatecznie orzeka, e
najlepszy rozwój potencja u nast puje wtedy, gdy w procesie edukacyjnym
zastosowana zostaje idea polisensorycznego odkrywania wiata, bowiem
tylko wnikliwa analiza modalno ciuwzgl dnia indywidualne sposoby percepcji i
analizy[9, s. 327-328]. Co wi cej, odpowiednia diagnoza uczniów, jak to podkre la

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


: , , , 2010,  7 (9)

376

D. Kwa niewski na amach czasopisma Edukacja i dialog sprawia, e „intuicja
nauczyciela przestaje by …g ównym kryterium zindywidualizowania»[10].

Zarys koncepcji metody Dalcroze’a w kontek cie kszta cenia
polisensorycznego.

W wietle teorii preferencji modalnych koncepcja rytmiki Emila Jaques-
Dalcroze’a jawi si  jako doskona y model kszta cenia polisensorycznego. Dzi ki
nauczaniu opartemu na do wiadczeniu, jak ma to miejsce w metodzie rytmiki,
dochodzi do uruchomienia my lenia, które bazuje na wielozmys owym
spostrzeganiu, co pozwala na szybsze i atwiejsze przyswojenie tre ci w procesie
edukacyjnym. Dalcroze stworzy  wszechstronn  metod , której trójcz onowo
oparta zosta a na powi zanych ze sob  nast puj cych ogniwach:

rytmiki z plastyk ,
solfe u,
oraz improwizacji.

Wszystkie elementy wzajemnie si  uzupe niaj  i wspó dzia aj .
Rytmika stanowi podstaw  metody i doprowadza do pobudzenia i rozwoju

zmys u rytmicznego cia a i s uchu. wiczenia metrorytmiczne wymagaj ce du ej
dyscypliny ruchowej s  doskona ym treningiem psychicznym, wp ywaj c na rozwój
procesów poznawczych, w ród których uwaga, wraz z jej wszystkimi funkcjami, a
tak e pami  oraz szybko  reakcji zajmuj  istotne miejsce. Rytm pe ni tunaczeln
rol , ujawniaj c si  w procesie odtwarzania przebiegu muzycznego za pomoc
ruchów cia a. Elementy te jak to okre li a Zofia Peret-Ziemla ska cz c si  sprawiaj ,
e: „rytmika rozwija jedno  pomi dzy trzema ród ami ruchu tj. umys em, uk adem

nerwowym i mi niowym i doprowadza do równowagi w ich funkcjonowaniu»
[14, s.17]. Rytm stanowi jednak element wyj ciowy i jak podkre la Janina Gerhardt-
Punicka „nie mo e by  celem samym w sobie. Rytm jest podstaw  ale równocze nie
tylko punktem wyj ciowym do syntezy wszystkich elementów muzyki»[5, s. 30].

Pe ne odzwierciedlenie muzyki w ruchu ma miejsce w wiczeniach
muzycznej ekspresji ruchu, które kszta  wra liwo  na poszczególne elementy
dzie a muzycznego w ci ych poszukiwaniach ruchu adekwatnego do muzyki.
Wzbogacaj  one rytmik  o element wyrazowy, rozwijaj c nie tylko
wyobra ni muzyczn  ale tak e przestrzenno-ruchow . Dalcroze uwa , e ka dy
rodzaj sztuki jest pewnego rodzaju utrwalonym ruchem, który mo e zosta

ywiony za pomoc  ruchu cia a, dlatego „(…) ruch – jego zdaniem - stanowi
podstaw  wszelkich sztuk (…) adna metoda kszta cenia artystycznego nie jest
mo liwa do zastosowania, je li nie zostanie poprzedzona studiowaniem form
ruchu i rozwijaniem zdolno ci dotykowo-ruchowych»[8, s. 65]. Syntez wicze
zarówno z zakresu rytmiki, jak i muzycznej ekspresji ruchu stanowi  w metodzie
interpretacjeprzestrzenno-ruchowe dzie  muzycznych.
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Dobrze wykszta cony s uch stanowi fundament wszelkich dzia  w rytmice
dalcrozowskiej, dlatego solfe  zajmuje w niej istotne miejsce. Zdaniem samego
autora „bez uprzednio wykszta conego s yszenia muzycznego nie istnieje aden
sposób na to, aby muzyka w swej integralno ci pozostawa a g ównym motorem
dzia ania i kulturowym ród em tej pedagogiki»[19, s. 36]. Dalcroze poszukiwa
rodków kszta cych s uch wewn trzny, wiadomo  iwyobra ni  d wi kow ,

dlatego jego starania skoncentrowane by y na takim rodzaju aktywizowania
uchu, aby wra enia s uchowe by y percypowane przez ucznia wiadomie. D.

Porte charakteryzuje jego solfe  w sposób nast puj cy: „Ucze  jest muzycznie
aktywny. piewa, porusza si , czuje muzyk  i wykonuje przede wszystkim prac
analityczn . (…) Solfe  odpowiada podwójnej potrzebie: musi dzi ki staraniu o
post py w umiej tno ci s yszenia przynosi  korzy  rytmice, wykorzystywa
rytmik  i stawa  si  po rednikiem pomi dzy ni , jako dyscyplin  podstawow , a
innymi aktywno ciami muzycznymi (…)»[15, s. 120].W solfe u dalcrozowskim
ucze  aktywizuje zatem obok s uchu i g osu, tak e analizator wzrokowy oraz
kinestetyczno-ruchowy.

Ostatnim elementem tej integralnej metody jest improwizacja, która
funkcjonuje w metodzie rytmiki jako sposób aktywno ci ucznia. Przejawia si  ona
w improwizacji ruchowej, wokalnej oraz instrumentalnej, z dominant  postawion
na osi gni cie umiej tno ci gry na fortepianie, co w koncepcji Dalcroze’a stanowi
nieod czn  cz  nauczania gry na tym instrumencie. Ka dy z rodzajów jako ci
dotykowo-ruchowych u ytych podczas improwizacji fortepianowej, powoduje
powstanie odmiennej jako ci artykulacyjnej, dynamicznej, czy brzmieniowej.
Wra enia te tworz  bogactwo odczu  zmys owych, anga uj cych sfer  s uchu i
dotyku. wiczeniom w metodzie rytmiki towarzyszy tak e improwizacja
nauczyciela podczas prowadzonych przez niego lekcji. Obecno  improwizacji
sprawia, e metoda ta wpisuje si  w nurt kszta cenia kreatywnego.

Ju  ogólna analiza rytmiki Dalcroze’a wykazuje, e wiczenia te wymagaj
jednoczesnego zaanga owania ró nych rodzajów aktywno ci: s uchowej,
wzrokowej, g osowej, ruchowo-przestrzennej, intelektualnej i emocjonalnej.
Aktywizowanie wszystkich rodzajów modalno ci zmys owych w procesie edukacji
muzycznej wynika tutaj bezpo rednio z praktyki muzycznej, która jak podkre la
Dalcroze „wymaga równoczesnego udzia u s uchu, g osu i aparatu mi niowego, i
nie ma w tpliwo ci co do tego, i  w pocz tkowym etapie nauki powinny by  one
rozwijane jednocze nie»[8, s. 16]. Doskonalenie rodków ruchowych sprawia, e
rozwija si  w uczniu jego wyrazisto  spostrzegania nie tylko w obr bie zmys u
kinestetyczno-ruchowego, ale tak e s uchu oraz wzroku. Nauka ruchu bowiem,
zgodnie z tym co twierdzi  Dalcroze pobudza ca y organizm, a co z tego wynika
równie  wszystkie uk ady zmys owe. Celem tej metody oprócz funkcji
umuzykalniaj cych jest bowiem usprawnienie podstawowych analizatorów:
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kinestetyczno-ruchowego, s uchowego oraz wzrokowego. Rytmika nastawiona jest
bowiem na wykszta cenie wra liwo ci poszczególnych zmys ów przy jednoczesnym
osi ganiu bardzo dobrej ich koordynacji. U ycie ruchu w celu wizualizacji muzyki,
kszta ci wyobra ni  ruchowo-przestrzenn , uczy planowania ruchowego, wyrabia
koordynacj  ruchow  oraz koordynacj  s uchowo-ruchow , usprawniaj c tak e i
percepcj  wzrokow . Ten rodzaj percepcji, stymulowany jest nie tylko poprzez
obserwacj  ruchu i otoczenia, ale równie czenia ruchu z u yciem ró norodnych
rekwizytów, czy instrumentów, w czym bior  udzia  tak e spostrze enia dotykowe.
Spostrze enia s uchowe uzale nione z kolei od sprawnie dzia aj cego analizatora

uchowego, pozwalaj  na wykszta cenie wra liwo ci s uchowej, niezb dnej do
prowadzenia dzia  muzyczno-ruchowych. Owa wra liwo  jest pobudzana na
rytmice poprzez prac  na niuansach zwi zanych z elementami dzie a muzycznego.

Poprawno  funkcjonowania w obr bie ró nych rodzajów percepcji wydaje
si  by  szczególnie istotna z uwagi na proces integracji danych zmys owych
pochodz cych z ró nego typu analizatorów. V. F. Maas[12, s. 21], reprezentantka
nurtu integracji sensorycznej, podkre la dzia anie uk adów zmys ów „wy szego
rz du» (s uchowego i wzrokowego) w oparciu o stymulacj  bod cami p yn cymi z
dotyku, propriocepcji oraz narz du przedsionkowego (a wi c zmys u równowagi),
których intensyfikuj  rol  uwa a za niezwykle istotn  z punktu widzenia
efektywno ci procesów poznawczych. Koncepcja anga owania ró norodnych
zmys ów,  w  tym  przede  wszystkim  ruchu,  wynika  mi dzy  innymi  z  potrzeby
pobudzania procesów uwagi, ale tak e z naczelnego za enia kszta cenia
polisensorycznego, wed ug którego czenie wra  pochodz cych z ró nych
zmys ów dzia a wzmacniaj co na wszystkie rodzaje percepcji. A zatem
odpowiednie wiczenia oparte o rozliczne formy koordynowania zmys ów mog
zdaniem autorki wzmocni  lub wyciszy  odbiór bod ców, wp yn  na lepsz
organizacj  i integracj  pracy uk adów zmys owych, usprawni  kontrol  poziomu
funkcjonowania uwagi, co odgrywa niebagateln  rol  w zwi kszaniu efektywno ci
procesu nauczania. Do takiej kategorii zaliczy  mo na w nie wiczenia w
metodzie rytmiki. Warto przy tej okazji zwróci  uwag  na kwesti , która mo e
dowodzi  trafno ci stosowania wicze  muzyczno-ruchowych w usprawnianiu
percepcji s uchowej, pami ci, koordynacji ruchowej oraz s uchowo-ruchowej.
J. Ayres [12, s. 77-79] - twórczyni metody integracji sensorycznej podkre la fakt
istnienia neurofizjologicznych zwi zków pomi dzy zmys em s uchu, a uk adem
przedsionkowym, co wynika z blisko ci receptorów przedsionkowych i

uchowych, które s  unerwione przez ten sam VIII nerw statyczno-s uchowy. Na
tej podstawie orzeka ona korelacj  uk adu s uchowego i przedsionkowego. Ayres
zwróci a uwag  na zale no  mi dzy tymi dwoma systemami gdy opisywa a
popraw  w percepcji d wi ku, jaka nast pi a w wyniku terapii dzieci technikami,
które zawiera y siln  stymulacj  przedsionkow , a wi c z zastosowaniem ruchu. W
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wietle tych teorii stosowanie wicze  s uchowo-ruchowych, które nale  do
podstawowych  w  rytmice,  wspomaga  i  rozwija  prac  obu  uk adów  zmys owych  -

uchowego oraz ruchowego.
Integracja sensoryczna tak istotna z punktu widzenia polisensoryczno ci,

stanowi c warunek prawid owego funkcjonowania, wspierana jest w ramach
rytmiki poprzez wykszta cenie nast puj cych rodzajów koordynacji:

koordynacja wzrokowo-ruchowa realizowana jest przyk adowo poprzez
odtwarzanie prezentowanych wzorów ruchowych,

koordynacja s uchowo-ruchowa wyst puje najcz ciej poprzez
odtwarzanie muzyki ruchem, czy reagowanie czynno ci  ruchow  na polecenia

owne,
koordynacja wzrokowo-ruchowo-s uchowo-g osowa poprzez np.

piewanie z jednoczesnym wykonywaniem rytmu za pomoc  ruchu w przestrzeni,
z u yciem rekwizytu lub instrumentu.

Ka de zjawisko z którym ucze  zapoznaje si  podczas lekcji prowadzonych
metod  rytmiki, odbierane jest i przetwarzane wielozmys owo – uj te jest bowiem
tutaj w wiczenia, które uruchamiaj  go od strony s uchowej, ruchowej, dotykowej
i wzrokowej, z wykorzystaniem istotnego wp ywu sfery emocjonalnej, która dzia a
wzmacniaj co na wszystkie rodzaje aktywno ci, a tym samym i percepcji
zmys owej. W ten sposób niezale nie od preferencji modalnych ucznia,
okre lanych b  to hybrydycznym sposobem odbioru jako VAK (Visual-Auditory-
Kinesthetic), b  te  najcz ciej wyst puj cym pasmem odbioru
dwukana owego, charakteryzowanym w najró niejszych kombinacjach, a nawet
skrajnym rodzajem odbioru, który Christov widzi w osobie ucznia translatora,
nale y stwierdzi , e dzi ki koncepcji Dalcroze’a, ka da z kombinacji preferencji
zmys owych zyskuje równe szanse. Wzrokowiec doceni mo liwo  zobaczenia
kszta tu wizualnego muzyki w przestrzeni, a tak e demonstracj wiczenia w
formie pokazu, bez konieczno ci analizy komunikatu werbalnego. Zapis problemu
na tablicy ostatecznie wzmocni i skonkretyzuje jego odbiór. S uchowiec rzecz jasna
osi gnie satysfakcj  w percepcji s uchowej, której wysoki poziom zaprezentuje w
umiej tno ci dokonywania analizy i syntezy, podpartej doskona  pami ci
muzyczn . Swoje gadulstwo zaspokoi w rozmaitej aktywno ci wokalnej. Kinestetyk
natomiast zrealizuje swoj  naturaln  potrzeb  ruchliwo ci, dzi ki czemu lepiej
zrozumie i zapami ta ka de zjawisko, którego do wiadczy w bezpo rednim
wykonaniu. W oczywisty dla siebie sposób percepcj  s owa lub obrazu, prze y na
ruch. Jego wyobra nia podparta siln  intuicj  rozkwitnie w ruchu, a potrzeba
manipulowania przedmiotami zostanie zaspokojona dzi ki u yciu rekwizytów a
tak e instrumentów.

Istotne jest równie  i to, e polisensoryczno  rytmiki, pozytywnie wp ywa
na procesy zwi zane z pami ci , bowiem jak stwierdza J. Wierszy owski[17, s. 76],
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im wi cej analizatorów bierze udzia  w zapami tywaniu tre ci wra eniowej, tym
trwalej jest ona zapami tywana, a tak e i atwiej przypominana. Dzi ki wra eniom

uchowym, wzrokowym i kinestetycznym, których do wiadcza ucze , dochodzi do
prze ycia wzmo onych emocji, co stwarza mo liwo ci ujawniania si  ró norodnych
prze  estetycznych. Jak trafnie zauwa a A. Grajpel [6, s. 69] prze ycia te staj  si
niejako multimedialne, bowiem doznania ci le muzyczne zostaj  tu wzbogacone
odczuciami kinestetycznymi oraz wizualno-plastycznymi.

Rytmika z perspektywy inteligencji wielorakich Hovarda Gardnera
Tak w nie przedstawia si  pozytywny wp yw stosowania metody

polisensorycznej na poziomie percepcji wra  zmys owych. W jaki sposób jednak
multisensorycznie odebrane informacje wp ywaj  na dynamik  rozwoju
inteligencji ucznia? Etap edukacji wczesnoszkolnej jak wiadomo charakteryzuje si
niezwykle dynamicznym rozwojem sfery poznawczej, emocjonalnej oraz
spo ecznej. Jest to okres, w którym dziecko zdobywa podstawowe kompetencje,
gwarantuj ce jego dalszy rozwój i zdobywanie umiej tno ci oraz wiedzy na
wy szych poziomach kszta cenia. Jako  i efektywno  procesów poznawczych
zale y w du ej mierze od prze ywanych przez dziecko emocji. Percepcja stanowi
element sk adowy tego procesu, bowiem na podstawie danych sensorycznych
dziecko tworzy obraz otaczaj cej je rzeczywisto ci. Uzyskuje go w wyniku cis ego
powi zania wszystkich rodzajów aktywno ci: werbalnej, intelektualnej,
sensomotorycznej i emocjonalnej. Sygna y docieraj ce do mózgu scalane s  w
skomplikowane ca ci, bowiem bod ce optyczne, dotykowe, czy akustyczne nigdy
nie powstaj  w wiadomo ci oddzielnie. Z ono  tego procesu wp yn a na
ukonstytuowanie si  podstawowych zasad nauczania, które wi  wszystkie
rodzaje aktywno ci, a wyra aj  si  w korelacji oraz integracji edukacji
wczesnoszkolnej. Korelacja zak ada scalanie tre ci, integracja natomiast ma
wymiar pe niejszy, bowiem obejmuje równie czenie czynno ci
charakterystycznych dla rozmaitych dyscyplin. W wietle tych za  rytmika jako
metoda kszta cenia wydaje si  by  doskona ym narz dziem integracji. Zestawianie
podobnych tre ci uruchamia procesy, które pozwalaj  na ca ciowe postrzeganie,
ukazuj c relacje pomi dzy poszczególnymi rodzajami edukacji, dzi ki czemu
dochodzi równie  do wyst pienia tak zwanego zjawiska transferu umiej tno ci.
Objawia si  on przenoszeniem umiej tno ci, przyzwyczaje  i odruchów nabytych
w ramach nauki jednej z dyscyplin na dokonania w innej dziedzinie. Tak wi c, gdy
doskonalenie jednej czynno ci sprzyja opanowaniu innej, obserwowa  wtedy
mo na pozytywny efekt transferu, który przyspiesza proces nauki. W nie w
takim modelu kszta cenia ca ciowego, rytmika u atwia dziecku zrozumienie nie
tylko samej muzyki, ale równie  utrwala zdobyt  wiedz  i umiej tno ci w innych
dyscyplinach, takich jak edukacja:

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


: , , , 2010,  7 (9)

381

zykowa
matematyczna
ekologiczna
spo eczna
plastyczna
czy rozwoju fizycznego

Rytmika ze wzgl du na swoj  specyfik  oraz polisensoryczny charakter
stanowi p aszczyzn , na której zachodz  ró norakie interakcje pomi dzy
wszystkimi wymienionymi przedmiotami. Fakt ten sprawia, e aktywno
podejmowana w ramach metody rytmiki wp ywa na rozwój wszystkich rodzajów
inteligencji, które Hovard Gardner okre la w swej teorii jako wielorakie. Gardner w
swej koncepcji sprzeciwi  si  redukowaniu poj cia inteligencji do jednej zdolno ci,
stanowi cej zdolno  do rozwi zywania problemów matematyczno-logicznych,
umiej tno ci uczenia si  rzeczy nowych i odpowiadania na pytania konkretne.
Autor ten zaproponowa  wi c teori  wielorakiej inteligencji, która postuluje
istnienie siedmiu odr bnych zdolno ci: inteligencji j zykowej, matematyczno-
logicznej, muzycznej, kinestetycznej, przestrzennej, intrapersonalnej oraz
interpersonalnej.

M. St pie  [16, s. 25] w swoich refleksjach nad ksi  Mary Brice Unfolding
human potential stwierdza, e pedagogika dalcrozowska idealnie wpisuje si  w
gardnerowski model kszta cenia. Lektura ksi ki Mary Brice w której autorka
dokonuje analizy metody rytmiki z perspektywy inteligencji wielorakich Gardnera, w
sposób przekonywuj cy uzasadnia to stwierdzenie. St pie  wskazuje na
ró norodno  u ytych rodków w ramach metody, które gwarantuj  ka demu
uczniowi mo liwo  ujawnienia specyficznych dla niego uzdolnie . Wed ug Brice [1]
si a rytmiki wynika z tego, e jednoczy ona i harmonizuje wszystkie rodzaje
inteligencji, anga uj c symultanicznie intelektualne zdolno ci uczniów. Zmiana
jednego elementu w wiczeniu sprawia, e zmienia si  konfiguracja poszczególnych
rodzajów inteligencji wymienianych przez Gardnera. Rytmika, która wydawa  by si
mog o oddaje pierwsze stwo ruchowi cia a ludzkiego, w rzeczywisto ci jednak
przyznaje równ  warto  ka dej z wymienionych inteligencji. K adzie nacisk
nakomunikacj  pomi dzy cia em a umys em, gdy  jest czym  wi cej ni  tylko
metod  edukacji muzycznej. Co istotne w kszta ceniu ogólnym, rytmika zgodnie z
tym co stwierdza Brice „daje uczniom mo liwo ci prze ycia i do wiadczenia
wiedzy»[1, s. 150]. Analiza poszczególnych rodzajów edukacji w kontek cie rytmiki
ukazuje nie tylko dzia anie pozytywnego transfera ale tak e sposób uaktywniania si
poszczególnych rodzajów inteligencji.

Przyk adowo ju  samo kszta cenie wra liwo ci ruchowej na naturalny rytm
ów, w korespondencji z rytmem muzycznym ma pozytywny wp yw na edukacj
zykow .  Wyra anie  ruchem  fraz,  zda ,  czy  motywów  wyst puj cych  w  mowie,
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sprawia, e ci e obcowanie z t  form  integracji przy tworzeniu, wykonywaniu
czy s uchaniu, rozwija inteligencj  j zykow .

W ciekawy sposób cz  si  równie  dzia ania muzyczno-ruchowe z edukacj
matematyczn , bowiem operacje logiczne, matematyczne, czy geometryczne maj
zwi zek z dzia aniami wywo ywanymi inteligencj  motoryczn , intuicj  oraz percepcj
zjawisk. Za spraw  muzyki dziecko harmonijnie przechodzi pomi dzy my leniem
konkretnym a abstrakcyjnym, co kszta tuje inteligencj  logiczno-matematyczn .

Niezmiernie interesuj ce efekty mo na osi gn  w wyniku czenia muzyki i
ruchu z dzia aniami plastycznymi, w których ruch staje si  czynnikiem
po rednicz cym w rozwoju wyobra ni muzyczno-plastycznej. Bior c pod uwag
tworzywo ruchowe, muzyczne i plastyczne atwo zauwa , e mamy do czynienia z
odmienn  substancj , odbieran  przez zmys  wzroku, s uchu oraz ruchu.
Transformacje w obr bie tych trzech dyscyplin s  jednak zupe nie naturalne dla
dziecka, poniewa  odzwierciedlaj  synkretyczny sposób funkcjonowania i odbioru
rzeczywisto ci[13,  s.  178].  Zjawiskiem  inspiruj cym  ten  rodzaj  pracy  mo e  by
fenomen synestezji, której mechanizm anga uje i uruchamia odbiór
polisensoryczny. Efekty takiej pracy przejawiaj  si  w ekspresji artystycznej, a
obserwowa  je mo na w dzieci cych zmetaforyzowanych wyra eniach j zykowych,
które  wed ug  B.  Niesporek-Szamburskiej  [20]maj  swe  ród o  w nie  w
synestezyjnym odbiorze. Metafora jest wed ug tej autorki nie tylko spraw  j zyka, w
tym równie  artystycznego, ale powi zana jest z my leniem i poznaniem. Inna
badaczka j zyka - Wies awa Limont - akcentuje znaczenie emocji w tworzeniu j zyka
metaforycznego, stwierdzaj c e: „Metafory afektywne powstaj  w wyniku
emocjonalnego, polisensorycznego spostrzegania wiata»[11, s. 56].Dzieci ce
wyra enia j zykowe mog  zatem stanowi  ciekawy materia  badawczy, powsta y na
skutek przenikania si  dozna  wielozmys owych, które wp ywaj  na rozwój
inteligencji kinestetycznej, przestrzennej oraz j zykowej.

Kszta cenie sprawno ci cia a jest wspólnym celem rytmiki i wychowania
fizycznego, jednak e wiadomo  cia a i jego wewn trznych rytmów kszta cona na
zaj ciach rytmiki, prowadzi do swobody dzia ania, a tak e wiadomego i harmonijnego
ruchu cia a. W obszarze edukacji rozwoju fizycznego, ruch podporz dkowany muzyce,
jak ma to miejsce na rytmice, korzystnie wp ywa na prawid owy rozwój
psychomotoryczny, poprawia postaw , koordynacj , wprowadza dyscyplin
wewn trzn , a w szczególno ci kszta ci estetyk  i ekspresj  ruchu. wiczenia
dalcrozowskie prócz tego kszta  tak e refleks, podzielno  uwagi i szybko  reakcji a
wi c dyspozycje niezb dne w grach zespo owych. Na tej p aszczy nie edukacyjnej
ujawnia si  wi c zarówno inteligencja kinestetyczna, jak i przestrzenna.

Oczywi cie takie rodzaje inteligencji, jak intrapersonalna i interpersonalna,
czy muzyczna i kinestetyczna ujawniaj  si  w wi kszo ci wicze  z zakresu metody
rytmiki.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


: , , , 2010,  7 (9)

383

Relacje metody Dalcroze’a z innymi dziedzinami nauki i sztuki mog  sta  si
zatem ród em systematycznego utrwalania zdobytych wiadomo ci i umiej tno ci
w wyniku zwielokrotnionego oddzia ywania podobnych tre ci programowych,
rozwijaj c wszystkie z wymienionych rodzajów inteligencji. Dalcroze zaplanowa
swoj  metod  w taki sposób, aby da  równe szanse ró norodnym modalno ciom
sensorycznym oraz wielorakim gatunkom inteligencji. Uwa  bowiem, e nie tylko
sama wiedza czyni cz owieka wra liwym i rozumnym, dlatego te  celem jego
edukacji by o doprowadzenie ucznia do takiego stanu, w którym móg  stwierdzi ,
e nie tylko «wie» ale i «odczuwa».

Zako czenie
Rozpatruj c zagadnienia zwi zane z pedagogik  nie sposób pomin  tak e i

pytania o cel ostateczny tej edukacji. O to, jakiego cz owieka chcemy wykszta ci  i
w jakim wiecie b dzie musia  on funkcjonowa . Pytania te stawiamy sobie tak e i
w aspekcie rozwoju sztuki wspó czesnej oraz jej odbioru, bowiem zmiana typu
kultury z werbalnej na audiowizualn  jest bardzo wyra nie widoczna. M. Hopfinger
[7, s. 59] zwraca uwag  na fakt, i  wraz ze zmian  modelu kultury, zmianie uleg y
równie  podstawowe modele percepcyjne i postawy odbiorcze sztuki, polegaj ce
na scalaniu nap ywaj cych informacji audialnych i wizualnych w jedn  spójn
ca  znaczeniow . Wykorzystuj  one oprócz sprawnej analizy i syntezy percepcj
ca ciow  (kompleksowy i dynamiczny odbiór otoczenia) oraz relacyjny typ
my lenia, który polega na wieloaspektowym ujmowaniu zjawisk. róde
wytworzenia si  takiego rodzaju postrzegania upatrywa  mo na w zacieraniu si
granic pomi dzy poszczególnym dziedzinami sztuk, co zosta o zapocz tkowane w
po owie XX wieku. Sztuki stanowi ce syntez  dyscyplin autonomicznych wymagaj
bowiem percepcji ca ciowej, polisensorycznej, dzi ki której odbiorca jest w
stanie odebra  i w pe ni zrozumie  z ony charakter j zyka takiej sztuki. Obecnie

ównie za spraw  wyobra ni twórców wspartych nauk  i zaawansowanymi
mo liwo ciami technicznymi, tworzone s  dzie a o charakterze hybrydowym.
Badania psychofizjologiczne, ujmuj ce percepcj  w sposób ca ciowy dowodz ,
e taki stan rzeczy wydaje si  by  zupe nie naturalny. Oczywi cie w lad za tymi

tendencjami powinna i  równie  edukacja, co wymaga stosowania odpowiednich
metod kszta cenia zarówno twórców, jak i odbiorców. Metody te powinny wi c

czy  i zestraja  ró ne sposoby percepcji. Metod , która zosta a skonstruowana
wed ug takich w nie wymogów jest rytmika Dalcroze’a. W odniesieniu do
ró norodnych elementów dzie a zak ada ona czenie warstwy audytywnej i
wizualnej w najbardziej naturalny sposób – poprzez zestrój wyrazowy, ekspresyjny
i emocjonalny. Jej fenomen polegaj cy na ca ciowym obejmowaniu zjawisk
sztuki, nie tylko u atwia percypowanie z onego tworzywa sztuki syntetycznej ale
tak e mo e stanowi  pomoc w jej tworzeniu.
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