
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 205Anna �uzak∗MUZYKA JAKO NARZ�DZIE KSZTA�TOWANIAMY�LENIA MATEMATYCZNEGO W EDUKACJI DZIECKA
W ±wietle wspóªzesnyh konepji pedagogiznyh wyhowanie estetyznema na elu wszehstronne formowanie osobowo±i zªowieka. Jego integraln¡z�±i¡ jest wyhowanie muzyzne nastawione na rozwój sfery intelektual-nej, emojonalnej, �zyznej i spoªeznej. Realizaja tego wyhowania doko-nuje si� gªównie w szkole i w instytujah pozaszkolnyh (Rogalski 1992,s. 13). Muzyka powinna rozwija¢ mo»liwo±i umysªowe uznia, które znajd¡pó¹niej zastosowanie w dziaªaniu (Saher 1997, s. 11-13). Id¡ tropem po-st�powej tradyji pedagogiznej i psyhologiznej, ±ladami my±li J. Deweya,J. Piageta, J. S. Brunera, C. Freineta, a z polskih pedagogów S. Szumana,B. Suhodolskiego, I. Wojnar i wielu innyh � sztue wyznaza si� istotn¡rol� w rozwoju dzieka (Lipska, Przyhodzi«ska 1991, s. 5). Muzyka jestwyrazem uzu¢ i postaw zªowieka, a jednoze±nie pot�»nym zynnikiemih pobudzania i utrwalania. Jest ennym ¹ródªem subiektywnyh prze»y¢oraz bogatym ¹ródªem proesów intelektualnyh, ksztaª¡yh pozytywneehy ludzkiej osobowo±i (Wojnar 1984, s. 12; Przyhodzi«ska-Kaizak1979, s. 123).Celem artykuªu jest wskazanie mo»liwo±i ª¡zenia tre±i muzyznyhi matematyznyh w edukaji prymarnej dziei. Prezentowane rozwa»aniakieruj� gªównie do nauzyieli edukaji przedszkolnej i wzesnoszkolnej, re-alizuj¡yh program nauzania zintegrowanego.Muzyka jako narz�dzie ksztaªtowania my±leniaPoprzez dziaªania muzyzne rozwija si� u dziei: zdolno±¢ spostrzegania,uwaga dowolna, pami�¢ i wyobra¹nia, a tak»e ksztaªtuj¡ si� proesy my±lo-we: umiej�tno±¢ analizy i syntezy, indukji i dedukji, wyi¡gania wniosków,abstrahowania i porównywania. Aktywno±¢ muzyzna rozwija twórz¡ in-wenj� i pomysªowo±¢, ksztaªi poprawn¡ wymow�, rozwija umiej�tno±i
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206 Anna �UCZAKoperowania muzyznymi ±rodkami artystyznego wyrazu (Rogalski 1992,s. 25). Ksztaªtowanie zainteresowa« muzyznyh wzbogaa osobowo±¢ mªo-dego zªowieka. Jest wa»nym zynnikiem pobudzania wra»liwo±i dziekai jego aktywno±i twórzej. Ogromn¡ rol� muzyki w rozwoju intelektualnymzªowieka dostrzegali ju» �lozofowie staro»ytni: Platon i Arystoteles, którzypo±wi�ili temu zagadnieniu osobne rozdziaªy w swyh dzieªah (Papadopo-ulos 2002). W okresie ±redniowieza muzyka byªa przedmiotem nauzanymw szkoªah, a w zasah nowo»ytnyh my±l o potrzebie wyhowania mu-zyznego pojawiaªa si� w praah J. A. Kome«skiego, J. J. Rosseau, J. H.Pestalozziego i innyh.W literaturze pedagogiznej z�sto akentowana jest rola rado±i wywo-ªana u dziei prze»yiami muzyznymi. Kontakt ten pobudza zwykle wªasn¡aktywno±¢ dziei (Przyhodzi«ska 1979, s. 188-189; 1999, s. 25). Muzyka roz-wija ponadto korzystne ehy harakteru, zaradno±¢ »yiow¡, pomysªowo±¢,wyobra¹ni�. Szeroko rozumiane zdolno±i twórze ksztaªtowane na mate-riale muzyznym, s¡ pó¹niej wykorzystywane w innyh dziedzinah »yia,niekonieznie zwi¡zanyh ze sztuk¡. Wpªyw muzyki na proesy poznawzemo»na rozpatrywa¢ w ztereh pªaszzyznah:� jako sposób poznawania ±wiata zewn�trznego za po±rednitwem mu-zyki;� jako zynnik stymuluj¡y rozwój my±lenia;� jako ±rodek zdobywania i pogª�biania wiedzy o ±wieie;� jako poznawanie dzieª muzyznyh b�d¡yh warto±i¡ sam¡ w sobie(Przyhodzi«ska-Kaizak 1979, s. 213).Kontakt ze sztuk¡ sprzyja wyostrzeniu perepji rzezywisto±i. Pogl¡dten zostaª oparty mi�dzy innymi na teorii H. Reada, który odnosiª umie-j�tno±¢ spostrzegania i jej wpªyw na proesy poznawze przede wszystkimdo ±wiata wizualnego. �wizenia rozwijaj¡e sªuh i wra»liwo±¢ na bod¹eakustyzne wzmagaj¡ perepj� pomijanyh i niezauwa»alnyh zwykle przezdzieko eh zjawisk. Przyzyniaj¡ si� te» do dokªadniejszego spostrzegania,umo»liwiaj¡ nast�pnie barwniejsze odzuwanie ±wiata i my±lenia. Reepjaakustyznyh eh zjawisk dokonuje si� w dwóh formah:� spostrzeganie jako±i d¹wi�ków (wysoko±i, barwy, nasilenia, dynami-ki, wspóªbrzmie«),� spostrzeganie jako±i ruhu (szybko±i, rytmizno±i, dynamiki, tempazmian) (Przyhodzi«ska-Kaizak 1979, s. 223-236).



MUZYKA JAKO NARZ�DZIE KSZTA�TOWANIA MY�LENIA. . . 207Muzyka trwale wzbogaa my±lenie o umiej�tno±i przydatne w ró»nyhsytuajah (tak»e w ksztaªeniu matematyznym dziei). W elu intensy-�kaji proesu my±lenia mo»na wykorzystywa¢ ukªady rytmizne (na in-strumentah lub w ruhu), które sprzyjaj¡ szybkiemu przestawianiu uwagii my±lenia na uhwyenie nowyh poj�¢ i zjawisk (np. stosunków lizbo-wyh). Ksztaª¡e mo»liwo±i muzyki wynikaj¡ równie» z logiki konstrukjidzieª muzyznyh. Formalna struktura utworu muzyznego oparta jest nastosunkah lizbowyh mi�dzy d¹wi�kami (wysoko±iowyh, harmoniznyhi zasowyh).Do±wiadzenia i prze»yia muzyzne dzieka ksztaª¡ jego j�zyk oraz ko-niezno±¢ wyra»ania stanów emojonalnyh i psyhiznyh. Muzyka jedno-zy w sobie dwa zynniki: symbolizny, poprzez który wyra»a ehy zjawiski stany uzuiowe oraz logizny � wyra»aj¡y stosunki lizbowe, formalne.Czynnik pierwszy wywoªuje my±lenie intuiyjne, osobiste, drugi � my±lenielogizne, formalne. Tak wi� w muzye i poprzez ni¡ dziaªaj¡ równoze±niezynniki: emojonalny i rajonalny (Przyhodzi«ska-Kaizak 1979, s. 227-237).Zwi¡zki muzyki z matematyk¡Re�eksja o zwi¡zkah muzyki z matematyk¡ si�ga sw¡ histori¡ do staro-»ytno±i. W ró»nyh okresah wyst�powaªa ze zmiennym nasileniem � oduznania muzyki za wiedz� lub nauk� matematyzn¡ przez matematyzneujmowanie zagadnie« muzyznyh, do formalnego stosowania metod mate-matyznyh w proesie komponowania, analizy utworów muzyznyh i ba-da« muzykologiznyh. W ramah siedmiu sztuk wyzwolonyh w staro»ytnejGreji, muzyka zostaªa zalizona do quadrivium (ztereh dysyplin mate-matyznyh obok arytmetyki, geometrii i astronomii). Poprzez wieki lizneproblemy muzyzne ujmowane byªy w sposób matematyzny (Sudak 1992,s. 15-20).Pomimo tak dªugiej tradyji powi¡za« matematyki i muzyki w edukajisporadyznie wykorzystywano je razem. Integraja w proesie nauzania �uzenia si� polega na tworzeniu w ±wiadomo±i dzieka nowyh aªo±iowyhpoj�¢ (Semadeni 1977/1978). Dziaªanie wieloma bod¹ami równoze±nie,ró»nymi znakami sztuki, a tak»e zintegrowane podawanie tre±i artystyz-nyh i tre±i z zakresu innyh przedmiotów (np. matematyki) intensy�kujezynno±i poznawze.Mo»liwo±i integraji s¡ szerokie i zale»¡ od zrozumienia istotnego sen-su poszzególnyh przedmiotów oraz od inwenji metodyznej nauzyiela(Prandeka 1985, s. 226-232). Choia» muzyka nale»y do grupy przedmio-



208 Anna �UCZAKtów estetyznyh, a matematyka do ±isªyh, to te dwa biegunowo ró»neprzedmioty � w rozumieniu zaj¡¢ szkolnyh � maj¡ wiele wspólnyh pªasz-zyzn oddziaªywa« dydaktyznyh (Uhyªa-Zroski 1982, 105-109; Shilling2002). Konstrukja utworu muzyznego pozwala na wykorzystanie pew-nyh do±wiadze« dla zrozumienia prostyh zjawisk matematyznyh. Zaj�-ia muzyzno-ruhowe sprzyjaj¡ zrozumieniu stosunków przestrzennyh napªaszzy¹nie oraz ró»niowaniu i nazywaniu �gur geometryznyh1. Podzastakih zaj�¢ dziei do±wiadzaj¡ i poznaj¡ takie poj�ia, jak: poªo»enie, kie-runek, wielko±¢, ksztaªt, proste �gury geometryzne (�uzak 2010, s. 111-127). Oddziaªywanie za pomo¡ muzyki stymuluje proesy zahodz¡e wludzkim mózgu. Kinezjologia edukayjna2 jest jedn¡ z metod pobudzaj¡yhmehanizmy rozwoju osobowo±i poprzez ¢wizenia ruhowe prowadz¡e dointegraji póªkul mózgowyh.Na zaj�iah muzyzno-ruhowyh dziei tak»e do±wiadzaj¡ stosunkówzasowo-przestrzennyh (Rausher, Shaw, Ky 1993, Rausher, Shaw, Levine,Wright, Dennis, Newomb 1997; Bremer 2010).Równie» poj�ie zasu jest ksztaªtowane poprzez wszystkie formy wy-howania muzyznego. Jego konstytutywn¡ eh¡ jest wielko±¢ sªu»¡a do:� ustalania kolejno±i zdarze« jako poprzedników i nast�pników (zyliz�±i zdania muzyznego);� ustalania równozesno±i zdarze« (elementów muzyznyh);� okre±lania relaji warto±i rytmiznyh nut wzgl�dem siebie;� okre±lania tempa danego utworu lub jego fragmentu.Poj�ie zegara, jak równie» odzytywanie poªo»enia wskazówek na jegotarzy na lekjah matematyki � muzyznie jest realizowane poprzez rytm,ruh i tempo. �wizenia orientayjne oraz rozpoznawze i odtwarzaj¡eksztaªty � to zagadnienia wyst�puj¡e tak»e w±ród tre±i programowyhobu przedmiotów3. Cehy wielko±iowe w matematye to mierzenie i po-równywanie rozmaityh wielko±i odinków, a w muzye to np. zasoweujmowanie ró»nyh warto±i rytmiznyh nut i podporz¡dkowanie danemumetrum. Podziaª rytmizny od aªej nuty do szesnastki pozwala do±wiad-zy¢ i zrozumie¢ istot� uªamka4. Odpowiednikiem rytmu w matematye jest1Przesuni�ie �gury geometryznej to transpozyja utworu lub jego z�±i w muzye.2Twór¡ kinezjologii edukayjnej jest Paul Dennison.3W matematye � ¢wizenia orientayjne s¡ wst�pem do geometrii, w muzye nato-miast wyst�puj¡ w orientaji ruhowej i teorii (np. wyszukiwanie znanyh dzieiom �gurgeometryznyh w ksztaªtah instrumentów muzyznyh).4W muzye odpowiednikiem uªamka jest metrum (wraz z podziaªem na z�±i).



MUZYKA JAKO NARZ�DZIE KSZTA�TOWANIA MY�LENIA. . . 209tak»e wielokrotno±¢ lizb, dziaªania mno»enia oraz dzielenia z reszt¡ (�u-zak 2011, s. 223-241). Kolejnym ª¡z¡ym przykªadem s¡ poj�ia zwi¡zanez klasy�kaj¡. W matematye � zbiory lizb, �gur natomiast w muzye �zbiory nut, instrumentów itp. (�uzak 2014, s. 67-91). U»ywanie tyh sa-myh terminów w ró»nyh okolizno±iah wpªywa wydatnie na poszerzeniesi� tre±i poj�¢ i wykryie przez uzniów zasad ih powstawania. Ro±nie rów-nie» skala znazenia symboli i shematów gra�znyh w »yiu odziennym,w szzególno±i przy przekazywaniu informaji. W matematye przejawiasi� to w zapisie lizb za pomo¡ yfr, dziaªa«5, kodowaniu eh przedmio-tów za pomo¡ umownyh symboli. Natomiast na lekjah muzyki zapisujesi� i odzytuje nuty6, przedstawia budow� utworu za pomo¡ liter, np. AB,ABA, ABACADA itd., a okre±lone poªo»enie nut na pi�iolinii daje w re-zultaie okre±lon¡ wysoko±¢ d¹wi�ku (�uzak 2014, s. 137-149).W nauzaniu zintegrowanym ª¡zenie ró»norodnyh form i przedmiotówsprzyja uzyskaniu lepszyh efektów. Wspóªzesna psyhodydaktyka dosy¢szeroko uwzgl�dnia wiedz� na temat pray mózgu dzieka w elu stymulowa-nia jego rozwoju (Borkowska, Doma«ska 2006), zgodnie z tym integrowanieró»nyh form wzmania rozwój i intelektualny i emojonalny. Integrowanietre±i uªatwia tak»e przeksztaªanie do±wiadze« na poziom symboli i wdrug¡ stron�.Ksztaªtowanie my±lenia matematyznegoCaªa matematyka ma harakter operayjny, a poj�ia matematyznew umysªah dziei tworz¡ si� w wyniku stopniowego proesu interioryzajidziaªa« konkretnyh, potem zynno±i wyobra»anyh przehodz¡ do ope-raji abstrakyjnyh (Stuki 1992, s. 48). J. Piaget (2006)7 wyró»nia dwasposoby przeksztaªania przedmiotu w elu jego poznania. Pierwszy z nih� �polega na zmianie poªo»enia danego przedmiotu, badaniu jego wªasno±ii przydatno±i. Dziaªania tego typu nazywa �zyznymi. Drugi sposób � pole-ga na wzbogaaniu przedmiotu o nowe wªasno±i lub o nowe relaje z innymiprzedmiotami. Czynno±i te J. Piaget nazywa logizno-matematyznymi,poniewa» swoje ¹ródªo maj¡ w my±leniu abstrakyjnym (Piaget 2006).5Znaki dodawania, odejmowania, równo±i, mniejszo±i, wi�kszo±i, mno»enia, dziele-nia, niewiadomej itd.6Warto±i rytmizne nut i pauz, znaki przykluzowe, kluze.7Teoria J. Piageta dotyzy rozwoju poznawzego maªyh dziei (rozumienia przez nie±wiata �zyznego i poznania poj�¢) w odniesieniu do rozwoju wiedzy matematyznejuznia, ogranizaj¡ si� do najni»szego pi�tra abstrakji i do najbardziej elementarnyhpoj�¢.



210 Anna �UCZAKTe dwa rodzaje zynno±i stanowi¡ ¹ródªa poznania naukowego� (Siwek1998, s. 76).Jednak»e od aktywno±i �zyznej, zyli zynno±i na przedmiotah ma-terialnyh do aktywno±i typu logizno-matematyznego, dzieko przehodzistopniowo, a mianowiie przez aktywno±¢ wyobra»eniow¡. Jednym z elównauzania matematyki w edukaji wzesnoszkolnej jest stosowanie wiadomo-±i w sytuajah problemowyh, gdzie uze« musi si� wykaza¢ umiej�tno±i¡abstrahowania oraz dokonywania i uzasadniania uogólnie«. Do rozwijanyhumiej�tno±i zalizane jest tu posªugiwanie si� metodami matematyznymiw »yiu, shematyzaja i wst�pna matematyzaja konkretnyh sytuaji, jakrównie» zdolno±¢ ih opisywania za pomo¡ sªów, shematów obrazowyhi symboli matematyznyh (Stuki 1992, s. 12-13).Uze« rozwi¡zuj¡ zadanie (drog¡ prób i bª�dów lub stosuj¡ gotowyshemat) wykonuje ±wiadomie pewne zynno±i, potra� je nazwa¢ i uszere-gowa¢ (Siwek 1998, s. 83).Metod¡, która sªu»y takiemu podej±iu jest �zynno±iowe nauzaniematematyki8 (Krygowska 1977, s. 127).Konepja ta eksponuje koniezno±¢ zintegrowania w nauzaniu uj�ia po-j�iowego i algorytmiznego. Cehuje si� wielk¡ dbaªo±i¡ o perepj� i po-rz¡dek, o jasno±¢ i dobre zrozumienie poj�¢ matematyznyh (Siwek 1998,s. 10). �Nauzanie zynno±iowe matematyki realizuje podej±ie konstrukty-wistyzne, gdzie uze« konstruuje swoj¡ wiedz� w interakji z materiaªamii zadaniami, na drodze bogatyh do±wiadze«, pod kierunkiem nauzyielai we wspóªpray z kolegami. [. . . ℄ W metodzie tej kªadzie si� du»y naisknie tylko na wiadomo±i, ale tak»e na umiej�tno±i� (Siwek 1998, s. 11).W takim uj�iu uze« ma szans� na poª¡zenie znanego mu ukªadu stosun-ków z nowym poj�iem matematyznym. Dlatego �opraowuj¡ jakie± poj�-ie w sposób zynno±iowy nale»y dokona¢ matematyznej analizy operajitkwi¡yh w tym poj�iu (tzn. wyró»ni¢ i¡g zynno±i, które prowadz¡ dokonstrukji jego desygnatów)� (Krygowska 1977, s. 49; Siwek 1998, s. 15).8Twórzyni¡ zynno±iowego nauzania matematyki byªa Z. Krygowska. NatomiastH. Siwek rozwin�ªa t� konepj�. Czynno±iowe nauzanie matematyki opiera si� tak»e�na ±wiadomym organizowaniu sytuaji problemowyh sprzyjaj¡yh proesowi interio-ryzaji i ksztaªtowaniu my±lenia matematyznego uznia jako spey�znego dziaªania,jako swobodnego i ±wiadomego posªugiwania si� przyswajanymi stopniowo operajami,oraz na konsekwentnym stosowaniu zabiegów dydaktyznyh maj¡yh na elu zapew-nienie prawidªowo±i i efektywno±i tego proesu� (Krygowska 1977, s. 127; Siwek 1998,s. 15), które jest post�powaniem dydaktyznym, uwzgl�dniaj¡ym stale i konsekwentnieoperatywny harakter matematyki równolegle z psyhologiznym proesem interioryzaji,prowadz¡ym od zynno±i konkretnyh i wyobra»eniowyh do operaji abstrakyjnyh.



MUZYKA JAKO NARZ�DZIE KSZTA�TOWANIA MY�LENIA. . . 211Uwarunkowania proesów my±lenia w ksztaªtowaniu poj�¢matematyznyhDzieko na ka»dym etapie rozwoju patrzy na ±wiat i wyja±nia go sobie wpewien sposób adekwatny do jego etapu rozwojowego. W szkolnym syste-mie nauzania, uz¡ jakiego± przedmiotu, trzeba przedstawi¢ jego struktur�w dost�pnyh uzniowi kategoriah (Bruner 1978, s. 681) oraz dostosowa¢tre±i do sposobu my±lenia dziei. Przedwzesne skªanianie dziei do zaj-mowania si� zynno±iami, któryh wykonanie wymaga nieistniej¡ej jesz-ze gotowo±i organizmu, nie daje planowanyh osi¡gni�¢, a niekiedy mo»eprzynie±¢ ubozne efekty negatywne (Moroz 1982, s. 21). W ksztaªeniumatematyznym ka»de zagadnienie traktowane jest jako problem, a jegorozwi¡zanie jest spey�zn¡ sytuaj¡ dydaktyzn¡ (Moroz 1982, s. 72-73).Na przykªad dzieko rozwi¡zuj¡ zadanie tekstowe musi dokona¢ analizywielko±i danyh i zale»no±i wyst�puj¡yh pomi�dzy elementami. Nast�p-nie, musi to wszystko przeªo»y¢ na j�zyk matematyki, zyli uj¡¢ struktur�zadania w shemat matematyzny (Gruszzyk-Kolzy«ska 1985, s. 73; Kry-gowska 1977, s. 27).Przej±ie z intuiji do operaji konkretnyh dokonuje si�, gdy zinte-rioryzowane zynno±i umysªowe tworz¡ ju» aªo±iowe systemy operaji in-telektualnyh, które to daj¡ si� odwraa¢ i skªada¢ (Gruszzyk-Kolzy«ska1985, s. 92). Mi�dzy 7.-8. a 11.-12. rokiem »yia nast�puje kolejna zmianajako±iowa w rozwoju operayjno±i rozumowania, a mianowiie: dojrze-wanie operaji konkretnyh i przeksztaªanie si� ih w operaje formalne.Warunkiem prawidªowego zahodzenia tego proesu jest dopasowanie tre-±i i metod nauzania do poziomu ontogenezy mowy i my±lenia u dzieka(Moroz 1982, s. 20).Dojrzaªo±¢ dzieka do uzenia si� matematyki jest elementem dojrza-ªo±i szkolnej i de�niuj¡ j¡ nale»y uwzgl�dni¢ wªa±iwo±i rozwoju dzieioraz wymagania szkoªy. Je»eli dziei nie osi¡gn�ªy w swoim rozumowaniupoziomu operaji konkretnyh (w zakresie konieznym dla zrozumienia po-j�ia lizby naturalnej), to natra�aj¡ na ogromne trudno±i w uzeniu si�matematyki ju» w pierwszyh tygodniah w szkole, o szzegóªowo omawiaE. Gruszzyk-Kolzy«ska (1994, s. 13-14).Na zakres operayjnego rozumowania na poziomie konkretnym skªadaj¡si� nast�puj¡e elementy:� operayjne rozumowanie w obr�bie ustalania staªo±i ilo±i niei¡-gªyh, które dotyzy zdolno±i wnioskowania przez dzieko, »e lizbaelementów nie zmienia si� mimo obserwowalnyh ih przemieszze«.



212 Anna �UCZAKJest to podstaw¡ rozumienia i opanowania ztereh dziaªa« arytme-tyznyh;� operayjne porz¡dkowanie elementów w zbiorze przy wyznazaniukonsekwentnyh serii, które jest podstaw¡ rozumienia aspektu po-rz¡dkowego i miarowego lizb;� operayjne rozumowanie w zakresie ustalania staªo±i masy (tworzy-wa), które stanowi podstaw� ksztaªtowania poj�ia miary i umiej�t-no±i mierzenia � potrzebne do wnioskowania: jest tyle samo, wi�ejlub mniej;� operayjne rozumowanie w zakresie ustalania staªo±i dªugo±iprzy obserwowanyh przeksztaªeniah, które jest podstaw¡ ksztaªto-wania poj�¢ geometryznyh oraz opanowania umiej�tno±i mierzeniadªugo±i;� operayjne rozumowanie w zakresie ustalania staªej obj�to±i iezy,przy transformajah zmieniaj¡yh jej wygl¡d, koniezne dla zrozu-mienia pomiaru pojemno±i (Gruszzyk-Kolzy«ska 1994, s. 48-49).Szkolne nauzanie preferuje sªowo i obraz. Rzadko dzieko ma okazj�sprawdzi¢ w realnym dziaªaniu to, o zostaªo powiedziane, zapisane lub po-kazane w formie gra�znej. Dlatego warunkiem powodzenia w nauzeniu-uzeniu si� matematyki jest zdolno±¢ do swobodnego przehodzenia z jedne-go poziomu reprezentaji na drugi, przy du»ej dojrzaªo±i funkjonowania napoziomie symboli i przedstawie« gra�znyh. Wa»ne jest tak»e uwzgl�dnia-nie poziomu rozwoju emojonalnego dziei. Bowiem maªo odporne nie wy-trzymuj¡ napi�¢, które towarzysz¡ rozwi¡zywaniu nawet ªatwyh zada« ma-tematyznyh. Je»eli dzieko nie potra� wykona¢ prostyh rysunków i kon-strukji z kloków, ani wyszuka¢ potrzebnej strony w swym podr�zniku,to mo»e mie¢ powa»ne kªopoty tak»e na innyh lekjah. Nie mo»e skupi¢si� nale»yie na problemah, a brak konentraji ma niekorzystny wpªyw nazakres do±wiadze« matematyznyh i logiznyh (Gruszzyk-Kolzy«ska1994, s. 8; Semadeni 1991, s. 270-272). Dlatego warto podkre±li¢ rol� ª¡ze-nia edukaji muzyznej i matematyznej, która daje szans� na zapobieganiez�±i wymienionyh powy»ej trudno±i.



MUZYKA JAKO NARZ�DZIE KSZTA�TOWANIA MY�LENIA. . . 213Dziaªania muzyzne wspomagaj¡e my±leniematematyzne9W nauzaniu nale»y szeroko wykorzysta¢ ró»norodno±¢ form aktywno±imuzyznyh, bowiem rozwijaj¡ one wiele dyspozyji i umiej�tno±i, pozwa-laj¡ na przekazywanie tre±i w sposób atrakyjny i wielostronny.Do podstawowyh form zalizane s¡: ±piew i ¢wizenia mowy, gra nainstrumentah, ruh z muzyk¡, muzyzne zabawy twórze oraz perepjamuzyki.Podstaw¡ dziaªalno±i muzyznej dzieka jest ±piew. �piew i sªowo roz-wijaj¡ umiej�tno±i artykulayjne, poprawiaj¡ dykj�, intonaj� itd. �piewjest podstaw¡ rozwoju wra»liwo±i sªuhu: wysoko±i d¹wi�ku, zasu trwa-nia, dynamiki i tempa (Lipska, Przyhodzi«ska 1999, s. 16-25).Ruh i muzyka sprzyjaj¡ szybkiemu przestawianiu uwagi i my±lenia nauhwyenie stosunków lizbowyh. Muzyzne ¢wizenia rytmizne uªatwiaj¡dzieiom rozumienie poj�ia pr�dko±i i zasu trwania oraz stosunków zaho-dz¡yh mi�dzy zasem a przestrzeni¡. Ruh z muzyk¡ zaspokaja naturaln¡u dzieka potrzeb� aktywno±i ruhowej. Realizaja tej formy dokonuje si�poprzez ró»nego typu ¢wizenia inhibiyjno-inytayjne, zabawy rytmiznei zabawy ze ±piewem oraz ta«e i insenizaje. W tej formie zaj�¢ intensy�-kuj¡ si� proesy poznawze, takie jak: spostrzeganie, wyobra¹nia, my±leniei konentraja uwagi, a tak»e szybka orientaja i pami�¢.Gra na instrumentah jest jedn¡ z ulubionyh form kontaktu dziekaz muzyk¡. Daje mu ogrom satysfakji i rado±i. Forma ta realizowana jestpoprzez akompaniowanie do piosenek i zabaw ruhowyh z zastosowaniemró»nyh efektów akustyznyh i instrumentów perkusyjnyh niemelodyz-nyh. Gra na instrumentah muzyznyh rozwija podstawowe zdolno±i mu-zyzne, jak równie» wiele istotnyh eh osobowo±i. Przyzynia si� tak»edo rozwoju proesów poznawzyh jak uwaga, pami�¢, skupienie.
9Autorka tekstu przeprowadziªa eksperyment pedagogizny, w ramah którego dzie-i zostaªy poddane modelowemu ksztaªeniu muzyznemu, które uwzgl�dniaªo ksztaªto-wanie wybranyh poj�¢ matematyznyh. Porównanie wyników klasy eksperymentalneji kontrolnej pokazaªo, »e ª¡zenie ksztaªenia muzyznego i matematyznego znaz¡opodniosªo efektywno±¢ proesu przyswaja poj�¢ matematyznyh. Wyniki zostaªy zapre-zentowane w pray doktorskiej pt. Rola edukaji muzyznej w ksztaªtowaniu poj�¢ mate-matyznyh u dziei w wieku wzesnoszkolnym (�uzak 2003). Opis i przykªady realizajitakih zada« integruj¡yh muzyk� i matematyk� znajduj¡ si� w artykuªah (�uzak2010, 2011 i 2014).



214 Anna �UCZAKPerepja dzieª wsparta nauk¡ sªuhania nie jest widozn¡ aktywno±i¡dzieka, jednak pobudza jego wyobra¹ni� i wywoªuje prze»yia estetyz-ne. Sªuhanie muzyki sprzyja tak»e proesom my±lowym, tj. analizie, kon-entraji, kojarzeniu, zapami�tywaniu. �wizenia rozwijaj¡e wra»liwo±¢ nabod¹e artystyzne i rozwijaj¡e sªuh muzyzny, przyzyniaj¡ si� do do-kªadniejszego spostrzegania, które jest podstaw¡ do barwniejszego odzu-wania ±wiata i my±lenia.Muzyzne zabawy twórze sªu»¡ tak»e tworzeniu muzyki. Podlegaj¡ onerytmiznej, melodyznej i formalnej dysyplinie. Ksztaª¡ tak»e podstawo-we wyobra»enia muzyzne. W tworzeniu muzyki dominuj¡ wszelkiego typuzabawy oparte na ekspresji wokalnej, instrumentalnej i ruhowej. To tu mamiejse wszelka improwizaja (swobodna i kierowana), tworzenie utworówmuzyznyh inspirowanyh zjawiskami ±wiata zewn�trznego oraz ró»norod-nymi tre±iami.PodsumowanieKsztaªtowanie zainteresowa« muzyznyh wzbogaa aª¡ osobowo±¢ mªode-go zªowieka, maj¡ ogromny wpªyw na jego rozwój intelektualny i emojo-nalny. Jest wa»nym zynnikiem wpªywaj¡ym na wra»liwo±¢ dzieka i jegoaktywno±¢ twórz¡. Wrodzone zadatki w zale»no±i od ±rodowiska, w jakimdzieko wzrasta, staj¡ si� podstaw¡ ró»nego rodzaju zdolno±i.W edukaji prymarnej muzyka i matematyka s¡ wa»nymi elementamiksztaªtowania rozwoju poj�iowego dzieka. Tre±i obu przedmiotów poda-wane ª¡znie w ró»norodny metodyznie sposób (z elementami zabawy, hu-moru i relaksu) pot�guj¡ ilo±¢ przyswajanej wiedzy i umiej�tno±i. Efektyw-no±¢ tego proesu wymaga jednak uwzgl�dnienia poziomu rozwoju strukturpsyhiznyh, intelektualnyh i uzuiowyh dzieka. Dla dydaktyki ma toogromne znazenie. Chodzi bowiem o to, aby nie uzy¢ dziei znajduj¡yhsi� na wze±niejszym stadium rozwojowym tego, o wymaga mo»liwo±i in-telektualnyh pojawiaj¡yh si� dopiero w stadium pó¹niejszym.W proesie ksztaªenia zintegrowanego stymulaja powinna si� odby-wa¢ za pomo¡ odpowiednio dopasowanyh do mo»liwo±i dzieka sytuajiproblemowyh, które uªatwi¡ przej±ie od zynno±i konkretnyh poprzezobrazy, do sªów i symboli. Jest to zgodne z zaªo»eniami psyhologii rozwo-jowej. Dzieko poznaj¡ rzezywisto±¢ w sposób synkretyzny (aªo±iowy,niezró»niowany), poprzez ró»norodne dziaªania muzyzne lepiej dostrzegazªo»ono±i dotyz¡e ±wiata, w tym tak»e poj�¢ matematyznyh. Wiedz�tworz¡ powi¡zane ze sob¡ poj�ia konkretne i abstrakyjne. Warunkiem in-tegraji jest ih opanowanie na odpowiednio wysokim poziomie.
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Anna �uzakMUSIC AS A TOOL FOR THE SHAPING OF MATHEMATICALTHINKING IN THE PRIMARY EDUCATIONKeywords: hild, eduation, teahing, mathematis, musi, integrated eduationThe artile onsists of the analyses onerning the possibilities of onneting teahingmathematis and musi in the preshool and the elementary eduation. The author pre-sented the role of the musial eduation in the upbringing and the shaping of the hildren'sharaters. This type of eduation is direted not only on the musial development of thehild, but it also in�uenes its intelletual, physial and soial development. As it wasindiated in the text there are the possibilities of the implementation of musi in the sha-ping of the given mathematial notions. It results from the nature of both these branhesof siene, f. ex. the sound, that is the basi element of musi, has the physial parametersthat an be used in mathematial way, also the struture of musial omposition an begrasped mathematially.The ontemporary didatis nowadays is foused often on the reation of the on-rete propositions in the teahing proess and on the examination of their e�etiveness.This enterprise is plaed in the �eld of searh for the ontent ommon to musi andmathematis, whih should and an be joined in the integrated eduation. Only when weat with the help of many stimuli at the same time, also with the help of di�erent artsigns, we an reate inreased, multisensitive pereption, and the integrated appliationof musial ontent reates the hane to arouse every pupil's interest in art. It also makesit easier to understand many problems from the broad range of mathematial subjets.The artile is a try to onnet the analyses from pedagogy of musi with mathematiswith the elements of developmental psyhology.


