
StreSzczenie

Piosenka jest częstą formą aktywności muzycznej dziecka. Dziecięce śpiewanie spełnia wiele 
ważnych funkcji: wprowadza w świat muzyki, pomaga nawiązywać i podtrzymywać relacje z opie-
kunami i rówieśnikami, zapoznaje dziecko z licznymi obszarami tematycznymi, pomaga w zrozu-
mieniu różnych zjawisk społecznych, usprawnia aparat mowy. Wykorzystanie piosenki wspiera tak-
że rozwój innych funkcji, warunkujących rozwój mowy i języka.

W niniejszym artykule zostały wskazane funkcje językowego, komunikacyjnego  i poznaw-
czego funkcjonowania dziecka, które mogą być rozwijane przez zastosowanie dziecięcej piosen-
ki, zarówno podczas codziennych aktywności, jak i w czynnościach profilaktycznych czy terapeu-
tycznych.

Słowa kluczowe: piosenka, rozwój mowy i języka, profilaktyka i terapia zaburzeń słuchu 
i mowy

Summary

A song is a frequent form of the child’s musical activity. The child’s singing fulfills many 
important functions: it introduces him/her into the world of music, helps establish and maintain 
relationships with parents/caregivers and peers, acquaints the child with many thematic areas, helps 
understand different social phenomena, and improves the speech apparatus.  The use of songs also 
supports the development of other functions determining the development of speech and language. 
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The present paper shows the functions of the child’s language, communication and cognitive, 
functioning that can be developed by use of children’s songs, both during daily and prevention or 
therapy activities.

Key words: song, development of speech and language, prevention and therapy of hearing 
and speech disorders

WsTęP

Idea wykorzystania śpiewu w stymulacji rozwoju mowy wyrasta 
ze świadomości istnienia związków zachodzących między muzyką a ję-
zykiem. Jako ludzie dysponujemy wrodzonymi predyspozycjami predyspo-
zycje do uczenia się muzyki i języka. Uczenie to odbywa się na drodze  
enkulturacji, kiedy to mamy możliwość przyswajania od otoczenia ele-
mentów muzyki i języka oraz reguł ich łączenia i wykorzystania. O blisko-
ści muzyki i mowy świadczy fakt, że ich mózgowe przetwarzanie odbywa 
się z udziałem powiązanych ze sobą mechanizmów (Koelsch, Siebel 2005;  
Peretz 2006; Fedorenko et all. 2009; Schön et all. 2010), które są świadec-
twem ich wspólnych filogenetycznych początków (Brown 2001).

W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne stanowiska doty-
czące kwestii nadrzędności umiejętności uczenia się muzyki i języka. Nie-
którzy badacze twierdzą, że zdolności językowe są prymarne, a muzycz-
ne niejako wyrastają z językowych. Dowodzą, że przyswajanie języka  
odbywa się w sposób samoistny, natomiast uczenie się muzyki zależy 
od doświadczenia, praktyki oraz nauczania i rozwija się później w sto-
sunku do języka (Wilson 2012). W skrajnych ujęciach muzyce nie przy-
pisuje się żadnej użyteczności biologicznej i określa się ją jako „słuchową  
słodycz”, zapewniającą człowiekowi przede wszystkim wrażenie 
przyjemności (Pinker, Fodor 2005). Przedstawiciele przeciwstawne-
go nurtu twierdzą z kolei, że z puntu widzenia rozwojowego warto jest  
przyjąć perspektywę, zgodnie z którą język jest specjalnym rodzajem mu-
zyki (Brandt, Gebrian, Slevc 2012). Podkreślają, że muzyka zajmuje cen-
tralne miejsce w rozumieniu rozwoju człowieka. Aktywność językowa 
i muzyczna są ściśle ze sobą związane i w początkowych etapach roz-
woju człowieka rozwijają się wzdłuż równoległych ścieżek. Przywołani  
autorzy podkreślają, że w powszechnym uznaniu silnych związków ję-
zyka i muzyki określanych przez nich jako splątanie (ang. entanglement) 
przeszkadza kilka czynników. Pierwszy dotyczy zbyt restrykcyjnych de-
finicji muzyki, która w powszechnej opinii musi spełniać określone zało-
żenia formalne. Drugi związany jest z traktowaniem muzyki i języka jako 
dwóch niezależnych systemów. Po trzecie – poziom umiejętności muzycz-
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nych określany jest względem ich opanowania przez dorosłych wykształ-
conych muzyków. Prowadzi to do formułowania wygórowanych oczeki-
wań wobec reszty populacji i kształtuje przekonanie, że nauka muzyki 
jest czasochłonna i trudna (Brandt, Gebrian, Slevc 2012, 1). Brandt i współ-
autorzy proponują rozumienie muzyki jako zjawiska niepoddanego  
rygorom formalnym, które są wytworem określonej kultury. Według 
przywołanych tu badaczy muzykę należy traktować jako twórczą zabawę, 
eksperymetnowanie z dźwiękiem jakimkolwiek, który wykazuje akusty-
cze parametry obwiedni, częstotliwości i widma (Brandt, Gebrian, Slevc 
2012, 3). Z racji tego, że języki foniczne posługują się również dźwiękami 
o wspomnianych parametrach, a reguły tworzenia i łączenia ze sobą jed-
nostek językowych są bardzo różnorodne – w myśl powyższej definicji, 
zdaniem autorów, język można uznać za rodzaj muzyki. 

Pozostawiąjąc na marginesie dyskusję dotyczącą kwestii nadrzędno-
ści sprawności językowych i muzycznych, należy podkreślić, że nie bra-
kuje w literaturze przedmiotu dowodów świadczących o pozytywnym 
wpływie praktyki muzycznej na rozwój językowy. Dowiedziono również 
wpływu aktywności językowej na kształtowanie sprawności muzycznych 
(Crowder, Serafine, Repp 1990;  Calvert, Billingsley 1998; Peretz, Radeau, 
Arguin 2004; Jentschke, Koelsch 2009; Thiessen, Saffran 2009, zob. również 
przegląd badań w: Wysocka 2019). 

Szczególny związek muzyki i mowy obecny jest w śpiewie. W pio-
sence język i muzyka ulegają swoistemu zespoleniu, ponieważ wysoko-
ści muzyczne i wartości rytmiczne są realizowane jednocześnie z elemen-
tami językowymi, zazwyczaj sylabami. Niesiony przez piosenkę potencjał 
wspomagania rozwoju dzieci, w tym ich mowy i komunikacji oraz regu-
lacji ich zachowań, dostrzeżono na długo przed początkami naukowych  
dociekań na ten temat. Świadczy o tym bogaty, mający swe początki w da-
lekiej przeszłości, repertuar piosenek przeznaczonych dla dzieci, z koły-
sankami na czele, obecny w różnych kulturach i przekazywana z pokole-
nia na pokolenie tradycja śpiewania dzieciom. Obecnie liczne badania na-
ukowe potwierdzają zasadność tej praktyki (Trehub 2006).

 W dalszej części niniejszego artykułu zostaną wskazane zastoso-
wania piosenki i śpiewania w stymulacji sprawności językowych, komu-
nikacyjnych i poznawczych dziecka. Stanowi ona autorską systematyza-
cję zagadnienia opracowaną na podstawie dostępnych w literaturze wy-
ników badań.
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PIOsenkA W InTeRAkCjI mATkA – nIemOWlę

Zabawy z wykorzystaniem muzyki i śpiewanie rozwijają wiele umie-
jętności dziecka już w okresie niemowlęcym (Trevarthen 2011). Nie-
mowlęta, pomimo braku edukacji muzycznej, są w stanie odbierać wiele  
elementów muzyki: struktury rytmiczne, wysokości muzyczne i ich zmia-
ny, współbrzmienia harmoniczne, barwę dźwięków, frazowanie i melodie 
śpiewane i grane na instrumentach (Trehub 2006).

Niemowlęta wykazują duże zainteresowanie różnorodnością aku-
styczną bodźców. Preferują sygnały zróżnicowane pod względem wy-
sokości, głośności, barwy. Mowa kierowana do niemowląt (ang. infant 
directed speech) cechuje się właśnie taką różnorodnością, co nadaje jej cech 
śpiewności, muzyczności (Corbeil et all. 2013). Niektóre wyniki badań 
(Kotilahti et all. 2010) sugerują, że występujące podczas odbioru mowy 
kierowanej do niemowląt i muzyki aktywacje sieci neuronalnych w mó-
zgach noworodków w dużej mierze nakładają się, co sugeruje, że początki  
ontogenetyczne przetwarzania sygnałów muzycznych i mownych są 
wspólne, a specjalizacja w kierunku percepcji mowy i muzyki będzie się 
dopiero rozwijać wraz z wiekiem.

Okazuje się, że niemowlęta w sposób szczególny preferują te bodź-
ce słuchowe, które nacechowane są radością. Dotyczy to zarówno mowy, 
jak i śpiewu. Ciekawe eksperymenty potwierdzające tę preferencję prze-
prowadziły Marieve Corbeil, Sandra Trehub oraz Isabelle Peretz (2013).  
Znamienne jest, że nie wykazano u dzieci preferencji jednego rodzaju 
bodźców akustycznych – dźwięków mowy lub śpiewu. Czynnikiem decy-
dującym o atrakcyjności bodźca było wyłącznie jego nacechowanie emo-
cjonalne wyrażone w parametrach akustycznych głosu. Warto tu nadmie-
nić, że wyniki badań akustycznych prowadzonych w licznych kulturach 
pokazują, że realizowane z radością mowa i muzyka wokalna charaktery-
zują się wysoką średnią częstotliwością podstawową, decydującą o wra-
żeniu dużej wysokości głosu, znaczną zmiennością wartości częstotliwo-
ści podstawowej, przekładającej się na wrażenie słuchowe licznych zmian 
wysokości oraz stosunkowo wysoką średnią amplitudą, odpowiedzial-
ną za wrażenie znacznej głośności sygnału, i szybkim tempem realizacji 
(Juslin, Laukka 2003). Wydaje się zatem, że te właśnie cechy niemowlę-
ta uważają za atrakcyjne, pożądane i na nich się koncentrują. Podsumo-
wując omówione preferencje audytywne niemowląt, warto podkreślić, że 
piosenki cechujące się powyżej wspomnianą charakterystyką akustyczną 
przykuwają uwagę niemowląt i dzięki temu uczą koncentracji na bodź-
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cach słuchowych i ich cechach, dzięki czemu wspierają proces rozwoju 
funkcji słuchowych.

W związku z tym, że piosenka, dzięki współistnieniu melodii i tek-
stu, dostarcza dziecku złożonych informacji – muzycznych i językowych 
– warto zastanowić się nad tym, czy ta złożoność jest czynnikiem ułatwia-
jącym uczenie się, czy wręcz przeciwnie – utrudniającym je. Niemowlę 
dopiero uczy się rozpoznawać i interpretować sygnały płynące z otacza-
jącego je środowiska i często zakłada się, że najbardziej optymalne dla 
uczenia się w tym okresie jest uproszczone wprowadzanie danych (New-
port 1990; Elman 1993). Niektóre badania dostarczają jednak dowodów 
na to, że niemowlęta często uczą się skuteczniej na podstawie złożonych 
danych wejściowych, dostarczających wielu na pozór zbędnych wskazó-
wek, które mogą przyspieszać proces uczenia się. Efekt ten obserwuje się 
zwłaszcza wtedy, gdy podawane do przyswojenia informacje są ze sobą 
powiązane, np. w różnych modalnościach. Występuje on choćby wte-
dy, gdy niemowlęta łączą wzorzec słuchowy i bodziec wzrokowy (np.  
obrazek przedstawiający desygnat) podczas uczenia się znaczeń wyrazów 
(Gogate, Bahrick 1998). Tak więc mogą one odnosić korzyści z bogatsze-
go, bardziej złożonego zestawu informacji, które pochodzą z wielu źródeł.  
Efekt ten obserwuje się również podczas ekspozycji na różne bodźce od-
bierane w obrębie jednej modalności – słuchowej. Wiele eksperymentów 
dowiodło, że melodia ułatwia naukę tekstów, a tekst ułatwia naukę me-
lodii. Wniosek taki formułuje się, badając zarówno dzieci, jak i osoby do-
rosłe (Crowder, Serafine, Repp 1990;  Calvert, Billingsley 1998; Peretz,  
Radeau, Arguin 2004). W badaniach przeprowadzonych przez Erika Thies-
sena i  Jenny Saffran (2009) wzięły udział niemowlęta w wieku od 6,5 do 
8,0 miesięcy. Badacze przeprowadzili dwa eksperymenty. W pierwszym 
dzieciom prezentowano pięcioelementowe ciągi cyfr – mówione i śpiewa-
ne – każdy ciąg z właściwą tylko sobie melodią. Eksperyment wykazał, że 
niemowlęta szybciej zapamiętały ciągi śpiewane – stąd wniosek, że obec-
na w śpiewie melodia ułatwia ich zapamiętanie. W celu ustalenia wpływu 
tekstu na pamięć melodii wykonano eksperyment drugi. Niemowlętom 
prezentowano pięcioelementowe melodie śpiewane z wykorzystaniem 
jednej sylaby oraz, podobnie jak w eksperymencie poprzednim, śpiewa-
ne ciągi cyfr. Analizując wyniki tego eksperymentu, autorzy stwierdza-
ją, że obecność w śpiewie konkretnych wyrazów przyspiesza naukę me-
lodii i podkreślają, że większa złożoność bodźców i ich nadmiarowość 
ułatwiają niemowlętom uczenie się. Efekt szybszego uczenia się w sytu-
acji współistnienia dwóch rodzajów bodźców można tłumaczyć również  
tym, że niemowlęta uważają połączone dane wejściowe za bardziej in-
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teresujące niż bodźce jednego rodzaju, a to zwiększone zainteresowanie 
ułatwia naukę. Okazuje się więc, że złożoność nie  musi być przeszkodą 
w uczeniu się, a wręcz przeciwnie – złożone dane wejściowe mogą przy-
spieszyć uczenie się w dynamiczny sposób (Thiessen, Saffran 2009).

Należy podkreślić, że śpiewanie dziecku już w najwcześniejszym 
etapie jego rozwoju, oprócz stymulacji rozwoju jego sprawności poznaw-
czych i percepcyjnych, pełni również funkcje komunikacyjne i wpływa 
na jego rozwój społeczny. Matka, śpiewając dziecku oraz posługując się 
mową o silnych kontrastach fonetycznych, cechującą się dużym zróżni-
cowaniem intonacyjnym, zrytmizowaną, bardzo często przypominającą 
śpiew, buduje z nim relację emocjonalną i umożliwia mu uczestnictwo 
w sytuacji dialogowej oraz zaangażowanie się w nią na poziomie poznaw-
czym i emocjonalnym (Dissanayake 2009). Analiza tych dialogów, w któ-
rych przejawia się wiele cech muzycznych,  przynosi dowody na to, że 
dziecko jest wrażliwe na cechy dźwięków i żywo na nie reaguje, dosto-
sowując do ich charakterystyki swoją uwagę i aktywność (Malloch 1999).

Wspólne śpiewanie dziecka i jego opiekunów, połączone często ze 
wzajemnym naśladowaniem, uczy niemowlę reguł wymiany ról w in-
terakcji oraz współpracy. Dzięki wskazywaniu przez opiekunów pod-
czas śpiewania różnych obiektów, sugerowaniu różnych sytuacji gestem, 
dziecko odczytuje intencje śpiewającego i w odpowiednich momentach 
wypełnia na miarę swoich możliwości wykonawczych brakujące elemen-
ty, pomagając w realizacji intencji. Zdobywa zatem umiejętność uczenia 
się opartego na współpracy (Trevarthen 2011). Badania dowiodły, że oso-
ba śpiewająca dziecku i dziecko reagujące na śpiew, jako uczestnicy inte-
rakcji, budują nawet swoiste narracje, w których można wyróżnić wstęp, 
rozwinięcie, punkt kulminacyjny i rozwiązanie (Trevarthen 2008). Tak 
więc takie sytuacje pozwalają dziecku budować w umyśle zalążek sche-
matów, które w późniejszym wieku będzie wykorzystywać w zachowa-
niach językowych i poznawczych.

DAlsZy ROZWój – WsPOmAgAnIe 
meChAnIZmóW uCZenIA sIę 

W kolejnych etapach rozwoju dziecka wykorzystanie śpiewu może 
wspomagać doskonalenie się sprawności dotyczących języka natywnego 
oraz ułatwiać naukę języków obcych. 

Emocjonalne aspekty piosenki, jej powiązanie z zainteresowania-
mi dziecka, sytuacjami, których doświadcza lub chciałoby doświadczyć, 
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mogą zwiększyć poziom pobudzenia jego układu nerwowego i uwagi 
(Thiessen, Saffran 2009).

Jednoczesne odbieranie i odwzorowywanie w śpiewie charakterysty-
ki muzycznej i językowej, wymagające analizy danych złożonych (o czym 
była już mowa w poprzednim paragrafie), może zoptymalizować działa-
nie mechanizmów uczenia się (Schön et all. 2008; Thiessen,  Saffran 2009). 
Badania potwierdzają, że zapamiętywanie zwrotów śpiewanych jest 
o wiele bardziej efektywne od zapamiętywania fraz mówionych i mówio-
nych rytmicznie (Ludke, Ferreira, Overy 2014).

Piosenka wspiera również rozwój sprawności segmentacji ciągu 
mownego (Schön et all. 2008). Podziałowi mowy na odcinki służą pro-
zodyczne sygnały akustyczne, do których należą: wydłużenie iloczasu 
segmentów terminalnych, pauzy, zmiany wysokości głosu oraz akcent  
(Jusczyk, Aslin 1995). Należy jednak podkreślić, że zarówno dzieci w róż-
nym wieku, jak i osoby dorosłe, wykorzystują także statystyczne właści-
wości sekwencji sylab do wyodrębniania słów z ciągłej mowy (Saffran 
et all. 1996; Yang 2004). Odbierając bodźce, konstruujemy w umyśle sta-
tystyki dystrybucyjne, wykrywając tzw. prawdopodobieństwa przejścio-
we (ang. transitional probabilities), pozwalające na przewidzenie zaistnie-
nia określonego zdarzenia na podstawie zdarzenia występującego przed 
nim. Reguły wspomnianych prawdopodobieństw odkrywamy na drodze 
doświadczenia, a zdolności do ich wykrywania uznaje się za wrodzone. 
Uczenie się statystyczne jest mechanizmem wykorzystywanym w percep-
cji słuchowej podczas segmentacji mowy (Saffran et all. 1996), ale także  
uczenia się kategorii fonetycznych (Maye et all. 2002) i sekwencji tonów 
(Saffran et all. 1999). Występuje również w odbiorze i pamięci bodź-
ców wzrokowych i dotykowych (Tillmann, McAdams 2004; Conway,  
Christiansen 2005), przy czym to wzorce słuchowe uznawane są za te, 
które wykazują największą podatność na naukę sekwencyjną i mogą sta-
nowić swoiste „rusztowanie”, wyznaczające ramy dla przetwarzania  
bodźców zachodzącego podczas uczenia się wzorców sekwencyjnych 
i czasowych również w innych modalnościach (Conway et all. 2009). 
O wpływie owego „rusztowania słuchowego” na rozwój percepcji w in-
nych modalnościach mogą świadczyć choćby badania dzieci z wrodzo-
ną głuchotą, u których deprywacja słuchowa stała się powodem trudności 
w sekwencjonowaniu wzrokowym (Conway et all. 2011).

Piosenka, dysponując określonymi przebiegami melodycznymi, re-
alizowanymi podczas śpiewania konkretnych wyrazów, daje możliwość 
jednoczesnego korzystania ze wskazówek muzycznych (melodie wzno-
szące i opadające, charakterystyczne wzorce melodyczno-rytmiczne,  
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które łatwo powiązać ze śpiewanym wyrazem) i językowych (związanych 
z budową wyrazu), wspomagając tym samym proces segmentacji. Ponad-
to pobudzenie układu nerwowego przez bodźce muzyczne również pod-
nosi efektywność uczenia się  (Schön et all. 2008). 

Uczenie się języka – natywnego i obcego – zależne jest od obecno-
ści w otoczeniu powtarzalnych i zrozumiałych bodźców językowych  
(Ellis, Collins 2009). W piosence występuje  powtarzalność – zarówno 
na poziomie muzycznym, jak i językowym. Poszczególne części piosen-
ki – zwrotki i refreny – wykorzystują te same lub podobne schematy me-
tro-rytmiczne i melodyczne. Powtarzalność tekstu widoczna jest głów-
nie w refrenach, które przeważnie wykorzystują ten sam lub nieznacznie 
zmodyfikowany tekst, choć w wielu utworach powtarzalność wielu frag-
mentów tekstu (fraz) obecna jest także w poszczególnych zwrotkach.

Słuchanie i śpiewanie piosenek mogą stanowić doskonałe ćwiczenie 
percepcji słuchowej. Obecne w piosence różnorodne pod względem para-
metrów akustycznych bodźce, konieczność ich zapamiętania i odtworze-
nia, mają potencjał usprawniania funkcji różnicowania poszczególnych 
parametrów dźwięków i kształtowania pamięci słuchowej. Odbiór tekstu 
piosenki śpiewanej z akompaniamentem wymaga umiejętności selekcji 
bodźców słuchowych i wyodrębnienia sygnału mowy z instrumentalne-
go, muzycznego tła. Obcowanie z piosenkami śpiewanymi przez różnych 
wykonawców, różniących się płcią, wiekiem, sprawnościami artykulacyj-
nymi i głosowymi, uczy percepcji zróżnicowanych realizacji dźwięków 
mowy, dodatkowo często podporządkowanych czynnikom muzycznym. 
Daje to możliwość rozwijania słuchowych sprawności fonetycznych i fo-
nologicznych oraz świadomości różnorodności wariantów realizacyjnych 
dźwięków mowy. Obecna często w zabawach z wykorzystaniem piosenki 
gra na perkusyjnych instrumentach muzycznych, towarzysząca śpiewa-
niu czy zrytmizowanej recytacji tekstu piosenki, pomaga dziecku w opa-
nowaniu reguł segmentacji mowy na sylaby czy wyrazy, przyczyniając się 
do wzrostu sprawności analizy słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ru-
chowej (Winters, Griffin 2014).

Uczenie się piosenek sprzyja rozwojowi sprawności leksykalnych 
dziecka, przyczyniając się do nabywania wzorców słuchowych i rucho-
wych wyrazów oraz sprawności semantycznej, związanej z rozumieniem 
znaczenia słów, a także ich adekwatnym użyciem w mowie (Winters, 
Griffin 2014). Teksty piosenek i inspirowana nimi aktywność zabawowa  
pozwalają na rozwój rozumienia znaczeń, początkowo w różnych kon-
tekstach – wyobrażonych i rzeczywistych, a następnie poza nimi (Mont-
gomery 2012). Wiele tekstów piosenek dziecięcych skoncentrowanych 
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jest na określonej tematyce (np. piosenki o zwierzętach, kolorach, potra-
wach). Sprzyjają one poszerzaniu, porządkowaniu i utrwalaniu zasobu 
leksykalnego dziecka. Pozwalają na wprowadzanie nowego słownictwa 
przy wsparciu kontekstu i  rekwizytu. Śpiewanie prowokuje również do  
wykorzystania gestów, związanych z tematyką piosenki i z wyrazami wy-
stępującymi w jej tekście. Ruch obecny w dziecięcych zabawach inspiro-
wanych piosenką stymuluje rozwój językowy, ponieważ pomaga dzie-
ciom przyswajać znaczenie słów i głębsze ich rozumienie (Winters 2013). 
Ruch towarzyszący śpiewaniu bywa też wykorzystywany do kształtowa-
nia świadomości fonologicznej. Eksperyment w tym zakresie przeprowa-
dził Ptrick Walton (2014), wykorzystując piosenki i specjalnie opracowane 
na potrzeby realizowanego projektu ruchy w kształtowaniu świadomości 
fonologicznej i umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym. 
Eksperyment dowiódł, że dzieci z grupy eksperymentalnej, uczestniczące 
w cyklicznym śpiewie chóralnym połączonym z zastosowaniem gestów, 
wykazały się lepszą, w stosunku do grupy kontrolnej, umiejętnością czy-
tania oraz wyodrębniania fonemów śródgłosowych.

Piosenki dla dzieci mają najczęściej charakter narracyjny, co ułatwia 
umieszczenie występujących w ich tekstach zwrotów i pojedynczych wy-
razów w kontekście sytuacyjnym. Ta cecha może wspomagać rozumie-
nie ich znaczenia. Ponadto narracyjność piosenek angażuje uwagę dziec-
ka, często także emocje, czego efektem jest wzrost skuteczności uczenia 
się. Pomimo tego, że jednoczesne przetwarzanie muzyki i jednostek ję-
zykowych składających się na tekst piosenki jest procesem wymagają-
cym, angażującym liczne obszary w mózgu (Altenmüller 2001), sprzy-
ja ono dłuższemu utrzymywaniu wzorców w pamięci długoterminowej  
(Henshaw 2012). Warto dodać na marginesie, że wiele osób w różnym 
wieku doświadcza na co dzień wpływu usłyszanych, najczęściej z dużą 
częstotliwością, piosenek na intensywne utrzymywanie się wzorców słu-
chowych.  Zjawisko to, znane pod nazwą „robaków mózgowych” zwa-
nych także „robakami słuchowymi” (ang. brainworms lub earworms) 
(Sacks 2009; Sundberg, Cardoso 2019), związane jest z uporczywie utrzy-
mującym się wrażeniem „słyszenia w głowie” fragmentów określonej  
piosenki.

Piosenka dostarcza wspólnych tematów wykorzystywanych w komunikacji. 
Pozwala dziecku na wyrażanie emocji i komunikowanie ich w grupie  
rówieśniczej. Tekst piosenki dostarcza inspiracji do wspólnych zabaw 
i rozmów, integrując dziecko z grupą (Trevarthen 2011). Za ilustrację po-
wyższych stwierdzeń niech posłuży kończący tę część artykułu krótki opis 
wyników badań dotyczących wykorzystania śpiewania we wspomaga-
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niu rozwoju mowy u dzieci bilingwalnych w wieku od roku do trzech lat  
(Kultti 2013). Badania te przeprowadzono w Szwecji. Ukazały one, że sto-
sowanie programu regularnego śpiewania w przedszkolu pomogło wielo-
języcznym dzieciom w nawiązaniu interakcji z rówieśnikami i nauczycie-
lami, przyswojeniu nowych wyrazów i wyrażeń dźwiękonaśladowczych, 
odczytywaniu oraz zapamiętywaniu kontekstu ich użycia, a także uczeniu 
się gestów ilustrujących znaczenia obecne w tekstach piosenek. Piosen-
ki dostarczały również tematów wspólnych zabaw i zachęcały do zaan-
gażowanego uczestnictwa w komunikacji. Dzięki zastosowaniu piosenki  
dzieci nauczyły się wybierać język szwedzki do komunikacji w grupie 
przedszkolnej i posługiwać się nim w atmosferze zabawy, adekwatnie 
do swoich możliwości, często przy wsparciu gestu, porozumiewając się  
z rówieśnikami wychowanymi w innych językach natywnych.

Podsumowując wyniki przywołanych w tej części artykułu badań, 
warto podkreślić, że piosenki dziecięce mogą ułatwiać naukę języka ze 
względu na kilka swoich charakterystycznych właściwości. Należą do 
nich przede wszystkim:

a)   zdolność wywołania zaangażowania emocjonalnego dzięki obec-
nej w nich tematyce bliskiej dziecku oraz określonej charakterysty-
ce muzycznej,

b)   jednoczesne dostarczanie bodźców muzycznych i językowych, 
bardzo różnorodnych i zróżnicowanych pod względem parame-
trów akustycznych, niosących wiele informacji wspomagających 
rozwój sprawności segmentacji ciągu fonicznego,

c)   powtarzalność elementów melodycznych, rytmicznych i języko-
wych, sprzyjających ich wyodrębnianiu i utrwalaniu w pamięci,

d)   wykorzystanie rymów, sprzyjające rozwojowi sprawności fonolo-
gicznej i zapamiętaniu rymujących się wyrazów oraz całych fraz,

e)   tematyczność i narracyjność wykorzystywane w rozwijaniu spraw-
ności leksykalno-semantycznych, składniowych, narracyjnych, in-
terakcyjnych,

f)   pobudzanie do aktywności ruchowej, wykorzystania gestu i mowy 
ciała w celach ilustracji treści piosenki i sugerowanej przez nią sy-
tuacji.

Wymienione cechy wzmagają aktywność percepcyjną i wykonawczą 
dziecka, jego zaangażowanie emocjonalne i poznawcze, dzięki czemu pio-
senki dziecięce mają duży potencjał profilaktyczny i terapeutyczny.  
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ZAkOńCZenIe

W niniejszym artykule zostały wskazane, poparte dostępnymi w pu-
blikacjach wynikami badań, działania wykorzystujące piosenkę dziecięcą, 
które służą wspieraniu rozwoju komunikacyjnego, językowego i poznaw-
czego dziecka. Już od początku rozwoju pomagają one dziecku w naby-
waniu reguł interakcji, doskonalą sprawności słuchowe, wspomagają per-
cepcję mowy, rozwój leksykalny, uwagę, pamięć, procesy uczenia się oraz 
komunikację w grupie rówieśniczej.

Zastosowanie piosenki w celu stymulacji rozwoju dziecka może mieć 
miejsce w codziennych sytuacjach opiekuńczych i komunikacyjnych, 
w edukacji, profilaktyce i terapii zaburzeń mowy i słuchu. Charaktery-
styczne cechy piosenki dziecięcej – jej emocjonalność, powiązanie z za-
interesowaniami dziecka, częsta powtarzalność elementów muzycznych 
i językowych, tematyczność, narracyjność, duża frekwencja rymów, po-
budzanie do aktywności motorycznej – sprawiają, że słuchanie piosenek  
i ich śpiewanie mogą być aktywnościami, które oddziałują na wiele sfer 
funkcjonowania dziecka. Nie jest też bez znaczenia fakt, że piosenka jest 
naturalną formą aktywności muzycznej dziecka, którą często i chętnie po-
dejmuje. Stąd też zajęcia z jej wykorzystaniem są z reguły przez dzieci lu-
biane i wyzwalają ich zaangażowanie – emocjonalne i poznawcze. 

Obserwowaną w badaniach skuteczność oddziaływań muzycznych, 
a szczególnie śpiewu, w usprawnianiu funkcji językowych tłumaczy się 
wspólnymi filogenetycznymi początkami oraz podobieństwem ich mó-
zgowego przetwarzania. Nie bez znaczenia jest też oczywiście wspomnia-
ny aspekt emocjonalny, dzięki któremu uczenie staje się skuteczniejsze 
(Schön et all. 2008; Patel 2011).
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