METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS
Zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss realizowane są
w ramach zajęć rozwijających kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Słuchanie muzyki według Batii Strauss tzw.: „Batimuzykowanie” integruje różne
formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne
powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy
też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować
z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych
rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Wychowankowie działają, słuchając muzyki,
poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując
ruchem, słowem. Zajęcia takie nie nużą, bo dzieci chcą wielokrotnie słuchać utworu,
ponieważ za każdym razem mogą być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać
rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole
z użyciem rekwizytów lub bez nich.

Aż wreszcie można grać na instrumentach i stworzyć orkiestrę.

Nie każde dziecko musi zostać muzykiem, nie każde może mieć słuch muzyczny, ale
jeśli tylko chce aktywnie słuchać – może być muzykalne na podstawowym poziomie.
Zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, pozwalają zobaczyć jak
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym świetnie
radzą sobie w grupach rówieśniczych, jak zaskakują swoją kreatywnością, zachwycają
wrażliwością i umiejętnościami muzycznymi.

Zajęcia wzbudzają u dzieci zainteresowanie „co się wydarzy”, wyzwalają radość
i zaangażowanie w zabawę, jak i rozbudzają ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas
muzyki. Uczestnicy zajęć przyswajają zasady współdziałania, przestrzegania ustalonych
reguł, ćwiczą koncentrację. Na zajęciach rozwijających kreatywność prowadzonych metodą
aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss jest niezwykle muzycznie, rytmicznie
i twórczo. Sprzyja temu przyjazna atmosfera panująca na zajęciach, to muzyka jest dla dzieci,
a nie one dla muzyki. Aktywne słuchanie ma na celu przybliżenie muzyki klasycznej,
uwrażliwienie na nią, ale możliwe jest to tylko wtedy, gdy obcowanie z utworem będzie
dawać dzieciom radość. Najważniejsze, by cieszyć się tą aktywnością, przeżywaniem
i działaniem.
Dużą pomocą w realizacji założeń tej metody mogą być wskazówki dla nauczycieli,
jakie zostawiła Batia Strauss. Dotyczą one sposobu prowadzenia zajęć, postawy nauczyciela:
 Nauczyciel jest aktywny, wychodzi z propozycją, dlatego bardzo ważny jest początek
zajęć, rozbudzenie w dzieciach ciekawości, co się wydarzy.
 Na zajęciach obowiązuje zasada dobrowolności. Uczestniczą ci, co lubią, których to
interesuje.
 Nie ma rywalizacji. Każdy może zagrać na każdym instrumencie, zostać dyrygentem –
częste zamiany w czasie zajęć to obowiązująca zasada.
 Dzieci poznają instrumenty perkusyjne, ale też są twórcami własnych – wykonanych
z przedmiotów codziennego użytku.
 Zajęcia nie są nastawione na osiągnięcie szybkiego efektu (to wymaga wytrwałości
i jest długotrwałym procesem), ale jeśli pokusimy się o zaprezentowanie swoich

umiejętności publicznie, to nie należy zostawiać dzieci samych sobie. Ważna jest tu
rola i wsparcie nauczyciela – dyrygenta i nie trzeba się tego wstydzić. Przecież
profesjonalne orkiestry też występują z dyrygentem.
Aktywne słuchanie muzyki – to metoda poznawania sztuki w sposób zintegrowany
(występuje drama, pantomima, plastyka, ruch, taniec), ukazująca podstawowe cechy muzyki
(rytm, melodia, harmonia) przy pomocy realizacji różnorodnych opracowań utworów
muzycznych. Wykorzystywane są przykłady muzyczne z różnych epok baroku, klasycyzmu
i inne, a także utwory i piosenki ludowe oraz popularne. Takie „Batimuzykowanie” podczas
zajęć rozwijających kreatywność dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym to dawka pozytywnej energii na cały dzień.
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