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Streszczenie 

Praktyka szkolna oraz badania naukowe wykazują, że wśród dzieci o przeciętnym, a nawet 
wyższym niż przeciętny poziomie rozwoju intelektualnego znajdują się takie, u których stwierdza 
się trudności w nauce czytania i pisania. Z tego względu trzeba podejmować celowe działania, które 
określa się nazwą terapii pedagogicznej. Omówione w artykule badania dotyczą skuteczności od
działywań korekcyjno-wyrównawczych, prowadzonych wobec dzieci sześcioletnich, u których stwierdzono deficyty rozwojowe. 

W celu weryfikacji wyróżnionych hipotez zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego, który prowadzono techniką grup równoległych z pomiarami początkowymi, końcowymi i dystan
sowymi. W badaniu rolę czynnika - zmiennej niezależnej pełnią: l) oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki; 2) oddziaływanie korekcyjno-wyrównawc,ze z muzyką, natomiast rolę zmiennej zależnej pełnią pomiary początkowe, końcowe i dystansowe w zakresie: l) analizatora wzrokowego; 2) analizatora słuchowego; 3) sfery ruchowej. 

Zebrane wyniki wykazały między innymi: I) \Y)'ższą skuteczność oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych bez muzyki i z muzyką w stosunku do programowego toku edukacji przedszkolnej; 2) istotnie wyższą skuteczność metody muzycznej w porównaniu z metodą bez muzyki w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych i sfery ruchowej , natomiast w zakresie usprawniania funkcji 
słuchowych oddziaływanie obu metod okazało się równie skuteczne. 

Otrzymane rezultaty badawcze mają znaczenie praktyczne dla terapii pedagogicznej i profilaktyki dysleksji oraz dla edukacji muzycznej dzieci przedszkolnych. Zaskakujące okazało się stwierdze
nie braku istotnego wpływu muzyki na sprawność funkcji słuchowych. Oznacza to, że zastosowanie muzyki w terapii pedagogicznej wymaga rozwoju zdolności audiacyjnych dziecka. Z tego punktu widzenia, zwłaszcza dla' celów profilaktyki dysleksji, szczególnie cenna wydaje się Edwina E. Gordona koncepcja uczenia się. muzy kij która jest przeznaczona także dla małych dzieci, a więc 
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rozwIJanie zdolności audiacyjnych, niezbędnych w kształceniu muzycznym, jest równocześnie 

treningiem funkcji percepcyjno-motorycznych. 

Summary 

School practice and research proove that there is a group of children, among kids with an 

average or eveo nigher level of intelectual development, that has difficulty with Ieaming to read and 

write. That is the reason why a purposeful act called a pedagogical therapy is needed. Research on the 

six-year-old children with a developmental shortage, which 3fe talked over in the article, concerns an 

effectiveness ofthe corrective and compensatory interaction. 

Researchers have used a method of the pedagogical experiment (paralle! groups technique with 

initial, final and distant measurement) in order to verify advanced hypothesises. The role of a factor 

as an independent veriable in the experiment is played by: I) the eorreetive and eompensatory inter

aetion without musie; 2) the eorreetive and eompensatory interaction with musie. The role of a factor 

as a dependent veriable is played by initial, finał and distant measurements in the range of: l) a visu

al analizator; 2) a hearing analizator; 3) a hearing zone. 

Collected results have prooved: l) higher effeetiveness ofthe correetive and compensatory inter

action with and without musie in relation to a regular course of the kindergarten edueation; 2) higher 

effeetiveness of the musie methodology in relation to the method with musie (a visual and moving 

function retionalization); 3) similar effeetiveness ofboth methods in the mearing funetion retionaliza

tion proeess. 
Researeh results are practieally important in a pedagogical theraphy, a dyslexia prophylaxis and 

a musie edueation of the ehildren under five years old. The most surprising statement is that there is 

almost no importabt influanee or musie on the hearing function effeetiveness. It prooves that a musie 

applieation in the pedagogieal therapy needs an audiation ability development ofa ehild. That is why 

the Edwin E. Gordon musie learning theory, whieh is designed for young ehildren, seems to be par

tieularly valuable in a dyslexia prophylaxis. The audiation ability evaluating process, which appears 

indispensable in a musie edueation, is also a great training ofthe pereeption functions at the same time. 

Praktyka szkolna oraz badania naukowe wykazują, że wśród dzieci o przecięt

nym, a nawet wyższym niż przeciętny poziomie rozwoju intelektualnego znajdują 

się takie, u których stwierdza się trudności w nauce czytania i pisania. Zjawisko to 

zalicza się do wąskozakresowych trudności w przyswajaniu sobie umiejętności 

szkolnych i najczęściej określa się tenninem "dysleksja" [Critchley 1964). 

Przyczyn tych specyficznych trudności w nauce czytania i pisania jest wiele i mogą 

one być odmienne u różnych dzieci, a także ~ tego samego u~znia może wystąpić 

kilka z nich jednocześnie. Wśród wielu przyczyn tych złożonych trudności, 

zwanych dysleksją, dysortografią i dysgrafią, wymienia się fragmentaryczne zabu

rzenia funkcji percepcyjno-motorycznych. Ze względu na ujawniane trudności 

w nauce trzeba podejmować celowe działania, które określa się nazwą terapii peda

gogicznej. Zdaniem H. Nartowskiej [1986 s. 178) tempo zmian u dzieci poddanych 

takim oddziaływaniom jest uzależnione od wielu czynników, takich jak: poziom 

nasilenia zaburzenia, rodzaj zaburzenia, zakres objawów, dotychczasowe doświad

czenia dziecka itp. Oddziaływania terapeutyczne mają charakter korekcyjno-kom-
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pensacyjny lub inaczej - korekcyjno-wyrównawczy, co oznacza że ukierunk 

są na usuwam e meprawidłowości funkc" . ' owane 

usprawnianie (korekta) oraz na . ~I percepcYjno-motorycznych poprzez ich 

subiektywnie odczuwanych braków :~~wn~w~m~ ?bIektywnie istniejących lub 

wzmożoną aktywność w innym zakre~ie I(ek~ Ie zm~e)dzIałalności dziecka przez 
. fu .. ompensacja . W ten sposób ws r:ne 

nkCJI dObrzebrozWijających się staje się wsparciem dla funkcji zaburz:~y:~-
re w razIe potrze y mogą być zastąpione. ' 

I. METODOLOGIA BADAŃ 

naw~:::O;d~~~ił;:S~:~::~~a~::~I~~Z;;Ś~iiooddziaływań kor~kcyjn?-wyrów_ 
~;O:~dz~ ~ostępowanie. korekcyjne wobec d~ect;~:~~~~I~;:'I ~p~~:c~a~ż~ 
m~~d~ie ~a~~:a~ZWojowe, by skuteczność oddziaływań nauczyciela byra 

W podjętych badaniach przyjęto dwa warianty rozw' " 
I) dd 'ły , Iązan. 

o ZIa wanIe korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki; 

2) oddzIa?,wame korekcyjno-wyrównawcze z muzyką. 
~ ;ananto\: tych wynikają następujące problemy szczegółowe: 

skutecz:;~dzIaływaflIe korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki jest działaniem 

• czy oddziaływanie korekcyjno . 
skutecznym? -wyrownawcze z muzyką jest działaniem 

• czy oddziaływanie korek' . 
skuteczne od oddziaływania korekC:yJ]nnoo-wyr~wnawcze z muzyką jest bardziej 

. ., -wyrownawczego bez muzyki? 

wpłyZ;łaOZs°tyno, IZ~ dZIałalność korekcyjno-wyrównawcza prowadzon~ z muzyką 
mu ująco na rozwóJ psychofi . 

sześcioletnim z deficytami rozwojowym ~zyc7' prz,ez co umożlIwia się dzieciom 

w nauce w kolejnych stadiach edukacji ~uzy: Iwan~e znacznIe lepszych wyników 

stępujący sposób: ' IpO ezy ro ocze wyrazono łącznIe w na-

Skut:c::działywanie, ko~ek.cyj~o-wyrównawcze bez muzyki jest działaniem 

jednak ~;z:~::t~ek~~:~aCjI defic~tów rozwojowych u dzieci sześcioletnich, 
b d . , ku yjno-wyrownawcze z muzyką j' est w tym zakresI'e 
ar zlej s teczne. 

Podstawą odniesienia hipotez roboc ch 'e . 

dzieci sześcioletnie z deficytami rozWOjo:mi jp~~d~~aCJaś badaw~za, w której 

działywaniu terapeutycznemu obok realizowane o sze cIomIes~ęcznemu od-

~~t~ływa naast~pniek sytukacja bada~cza, w której te :a::~~:::~d:~c~~~:~!~o~~ 
nlOm ore cyjno-wyrownawczym kr 

maInie fealizują tok edukacji szkoły pOdsta:~~~,o es trzech lat, przy czym nor-
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W celu weryfikacji wyróżnionych hipotez zastosowano metodę eksperymentu 
pedagogicznego. Przedmiotem badania były dzieci sześóoletnie z klas przedszkol
nych, z których selektywnie wybrano dzieci z deficytamI rozwojowymI. Z uwagI na 
selektywność doboru elementów do próby badanie eksperymentalne, nIe spełnIa 
warunków randomizacji. Eksperyment prowadzono techniką grup rownoległych 
z pomiarami początkowymi, końcowymi i dystansowy~i. 

W badaniu rolę czynnika zmiennej niezależnej pełmą: 
l) oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki, 
2) oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze z muzyką· . 
Z kolei rolę zmiennej zależnej pełnią pomiary początkowe, końcowe I dystan-

sowe w zakresie: 
l) analizatora wzrokowego (test L. Bender Graficzna próba organizacji per-

cepcji dla dzieci w wieku od 6 do 14 lal), 
2) analizatora słuchowego (test M. Stambak Próba rylmu), 
3) sfery ruchowej (test M. Stambak Próba kreskowania). 
Wymienione narzędzia pomiarowe umożliwiły określenie skuteczności od~ 

działywań korekcyjno-wyrównawczych na podstawie zmian w pozIOmIe funkCJI 
percepcyjno-motorycznych. Z uwagi na zróżnicowanie poziomu zmiennych 
zależnych analizatora wzrokowego i słuchowego oraz sfery ruch?wej względem 
normy każdą grupę dzieci biorących udział w eksperymencIe podZIelono na cztery 

podgrupy: 

Tab. 1. Charakterystyka wyróżnionych podgrup dla wszystkich prób badawczych 

Podgrupy Liczebność próby Stan funkcji percepcyjno-motorycznych 

l 
2 
3 
4 

Ogółem grupy 

31 
4 

11 
4 

E" E" K 50 

AW(-)AS(-)SR(-) 
AW(-)AS(+)SR(-) 
AW(-)AS(-)SR(+) 
AW (-i AS (+1 SR 1+) 

II. PRZEBIEG BADAŃ 

Oddziaływania korekcyjno-wyrównawcze prowadzono w 18 placówkach 
przedszkolnych w Bydgoszczy. W postępowaniu tym możn~ wyróżnić pięć et~pó,:: 

Etap pierwszy stanowiły badania diagnostyczne, mające na celu okresleme 
poziomu analizatorów wzrokowego i słuchowego oraz sfery ruchowej, a także 
stopnia rozwoju intelektualnego dzieci sześcioletnich: Do ,badań e.ksperymental
nych włączono te dzieci, w stosunku do których wyniki testowo potwIerdzIły podeJ
rzenie nauczycielek o opóźnienie rozwoju w zakresIe funkCjI percepcYJno-moto-

""" 
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rycznych, i utworzono trzy grupy badawcze. Każda z nich: El, E2 i K liczyły po 
50 dZIeCI o zblIżonym stopniu zaburzenia analizatorów oraz poziomie inteligencji. 

Etap drugi obejmował przygotowanie do przeprowadzenia postępowania 
korekcyjno-wyrównawczego, które przebiegało na podstawie indywidualnego kon
taktu dzIecka z terapeutą. W badaniach uczestniczyło 19 studentek IV roku z peda
gogIkI nauczama początkowego z wychowaniem przedszkolnym. 

, Etap, trzeci obejmował właściwe oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze, 
ktore zarowno w postępowanIU bez muzyki, jak i z muzyką składało się z 48 zajęć. 

Etap czwarty stanowiły badania końcowe, prowadzone na kanwie testów psy
chologIcznych, które stosowano w etapie pierwszym. 

Etap piąty dotyczył badań dystansowych, które przeprowadzono po trzech 
latach od zakończenia oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych w celu stwier
dzenia trwałości prowadzonej w przedszkolu terapii pedagogicznej. 
. Uwagę zwraca fakt, że wszystkie dzieci, zarówno w grupie eksperymentalnej 
Jak, ~ k?ntrolneJ, poddane są normalnemu procesowi edukacji przedszkolnej, 
a pozmeJ szkoły podstawowej. Proces ten niezależnie od procedury eksperymental
nej wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci . Wpływ tego czynnika jest niekon
trolowany,. a jego rozmiar niewielki. Ponadto, ponieważ proces edukacji dzieci 
odbywał SIę w CIągU roku szkolnego, to jego efekty określone w pomiarach koń
cowym I dystansowym wykazują występowanie istotnych zmian w poziomie tego 
czynmka. Właściwość ta powoduje, że eksperyment w podjętym badaniu ma 
charakter naturalny, co rzutuje na treść i zakres redagowanych hipotez. 

m. WYNIKI BADAŃ ODDZIAŁYWAŃ 
KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZYCH BEZ MUZYKI 

G~pę ekspe,,:mentalną w tym badaniu tworzą dzieci sześcioletnie z deficytami 
rozwoJowymI, ktore. poddano oddziaływaniom korekcyjno-wyrównawczym bez 
muzykI (E l), natomIast grupa kontrolna realizowała wyłącznie program edukacji 
przedszkolnej i szkolnej (K). 

l. Analizator wzrokowy (AW) 

. N~ podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnios
klogolne: 

l. Przyrosty wyników pomiaru końcowego względem wyników pomiaru 
początkow~go dowodzą, że oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki 
Jest bardZIej skuteczne od postępowania programowego w przedszkolu. 

2: Wyniki analizy. porównawczej pomiarów końcowych wykazały, że 
oddzIaływam e korekCYJno-wyrównawcze bez muzyki jest działaniem sku
tecznIeJszym od wyłącznie programowego toku edukacji przedszkolnej. 
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Tab. 2. Średnie w zakresie poziomu percepcji wzrokowej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Analizator wzroko~ 
Liczba badania badania badania 

Grupa 
dzieci pocZ2tkowe końcowe dystansowe 

x S. x S x S 
El 50 13,46 4,06 25,40 3,49 34,72 3,66 
K 50 15,16 3,99 20,06 4,51 31,12 4,44 

U
O 

- -2,111 u' 6,619 u' 4,423 
p < 0,05 istotne istotne istotne 

statvstycznie statystycznie statyStycznie 

3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wyników pomiaru 
końcowego zarówno w grupie eksperymentalnej, Jak I kontrolnej są dodat~le, a Ich 
rozmiar jest statystycznie istotny. Przyjąć zatem można, ze oddzlaływama korek
cyjno-wyrównawcze bez muzyki oraz programowy tok e~ukacJI szkoły podsta
wowej są działaniami skutecznymi, przy czym rozmIar tej skutecznoścI wzrasta 
w miarę upływu czasu. " 

4. Średnie poziomy pomiaru dystansowego w grupIe eksperymentalnej okazały 
się istotnie wyższe od średnich poziomów pomiaru dystansowego ,w grupIe kon
trolnej. Wniosek ten oznacza, że oddziaływanIe korekcYJno-wyrownawcze bez 
muzyki na deficyty rozwojowe dzieci sześcioletnich okazało SIę bardzIej skuteczne 
od wyników osiąganych w zakresie analizatora wzrokowego w programowym toku 
edukacji szkoły podstawowej. 

2, Analizator słuchowy (AS) 

Tab. 3. Średnie w zakresie poziomu percepcji słuchowej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Analizator sluchoW) 
Liczba badania badania badania 

Grupa dzieci pocz tkowe końcowe dYStansowe 

x S x S x S 
El 50 15,52 2,42 7,52 2,22 4,90 1,42 
K 50 15,66 2,42 10,52 2,75 6,5 2,61 

u' - ,0,289 u' -5,959 u' -3,718 
p < 0,05 nieistotne istotne istotne 

statyStycznie statystycznie statyStycznie 

W niki weryfikacji eksperymentu w zakresie skuteczności oddziaływań 
y J • dd'ł . korekcyjno-wyrównawczych bez muzyki w porównamu z o zla ywamem 
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wyłącznie programowym na poziomie funkcjonowania analizatora słuchowego 
dzieci sześcioletnich wykazały: 

l. Porównanie wyników pomiarów początkowych z końcowymi ujawniło, że 
metoda eksperymentalna jest bardziej skuteczna od metody kontrolnej. 

2. Średnie poziomy pomiaru końcowego w grupie eksperymentalnej są wyższe 
od średnich poziomów pomiaru końcowego w grupie kontrolnej. Ogólnie można 
przyjąć wniosek, że oddziaływanie kore.kcyjno-wyrównawcze bez muzyki w po
miarze końcowym analizatora słuchowego grupy eksperymentalnej jest działaniem 
bardziej skutecznym od oddziaływania opartego wyłącznie na programowym toku 
edukacji w grupie kontrolnej. 

3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wyników pomiaru 
końcowego zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej są ujemne, a ich 
rozmiar jest statystycznie istotny. Przyjąć zatem mOżna wniosek, że oddziaływanie 
korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki jest działaniem skutecznym, przy czym 
rozmiar efektów tej skuteczności dla analizatora . słuchowego w grupie ekspery
mentalnej maleje w miarę upływu czasu. Ponadto należy zaznaczyć, że progra
mowy tok edukacji szkoły podstawowej oddziałuje także skutecznie na poziom 
analizatora słuchowego u dzieci z deficytami rozwojowymi. 

4. Średnie poziomy analizatora słuchowego w pomiarze dystansowym grupy 
eksperymentalnej są istotnie niższe od średnich poziomów tego analizatora 
w grupie kontrolnej. Generalnie przyjąć mOżna wniosek, że oddziaływanie korek
cyjno-wyrównawcze bez muzyki w pomiarze dystansowym jest działaniem 
bardziej skutecznym w porównaniu z oddziaływaniem programowym toku edu
kacji szkoły podstawowej. Podkreślić także należy, że w miarę upływu czasu 
skuteczność oddziaływania korekcyjno-wyrównawczego bez muzyki cechuje ten
dencja rosnąca. 

3. Sfera ruchowa (SR) 

Tab. 4. Średnie w zakresie poziomu sprawności motorycznej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Sfera ruchowa 

Grupa 
Liczba badania badania badania 
dzieci pocz tkowe końcowe dYStansowe 

S - S S x x x E, 50 41,44 11,97 69,50 12,97 107,08 11,88 K 50 41,38 11 ,4 1 58,42 12,52 103,80 12,43 
u' = 0,039 u' = 4,352 u' = 1,357 

P < 0,05 nieistotne istotne nieistotne 
statvstvcznie statYStycznie statyStycznie 
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Wyniki weryfikacji hipotez eksperymentu w zakresie skuteczności oddziały
wań korekcyjno-wyrównawczych bez muzyki w porównanIU z oddzlaływan~em 
wyłącznie programowym na poziom funkcjonowania sfery ruchowej dZiecI 

sześcioletnich wykazały: 
l. Porównanie wyników pomiarów początkowych z końcowymi ujawniło, że 

metoda eksperymentalna jest bardziej skuteczna... . ' 
2. Średnie poziomy pomiaru końcowego zmiennej sfery ruchowej w grupie 

eksperymentalnej są istotnie wyższe od średnich poziomów pomiaru końcowego 
tego analizatora w grupie kontrolnej. Oddziaływaniekorekcyjn~-wyrównawcze bez 
muzyki okazało się działaniem skuteczniejszym niŻ wyłącznie programowy tok 

edukacji szkoły podstawowej. . . . 
3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wynikow pomiaru 

końcowego dla zmiennej sfery ruchowej są dodatnie zarówno w grupie. e~spery
mentalnej, jak i kontrolnej , a ich rozmiar jest statystyCZnie Istotny. Przyjąc ~atem 
można wniosek, że oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki jest 
działaniem skuteczniejszym, przy czym rozmiar efektów tej skutecznoścI wzrasta 
w miarę upływu czasu. Należy jednak pamiętać, że. progra~owy tok eduka~jl 
szkoły podstawowej względem dzieci z deficytami rOZWOjowymi jest takze 

działaniem skutecznym. 
4. Średnie poziomy pomiaru dystansowego zmiennej sfery ruchowej w grupie 

eksperymentalnej są istotnie wyższe od średnich poziomów pomIaru dystansowego 
tej zmiennej w grupie kontrolnej . Oznacza to, że. oddzl~ływanl~ korekcYjno
-wyrównawcze bez muzyki na deficyty rozwojowe dZieCI szesclOletmch okazało Się 
działaniem bardziej skutecznym od programowego toku edukaCJI szkoły podsta-

wowej. 

IV. WYNIKI BADAŃ ODDZIAŁYWAŃ 
KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MUZYKĄ 

Grupę eksperymentalną w tym badaniu tworzą dzieci sześcioletnie z deficy
tami rozwojowymi, które poddano oddziaływaniu korekcyjno-wyrównawczemu 
z muzyką (E

2
), natomiast grupę kontrolną stanowią dzieci, które realizują wyłącz

nie programowy tok edukacji przedszkolnej i szkolnej (K). 

Oddziaływania korekcyjno-wyrównawcze jako metoda usprawniająca .,. 

1. Analizator wzrokowy (A W) 

Tab, 5. Średnie w zakresie poziomu percepcji wzrokowej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Analizator wzrokowy 

Grupa 
Liczba badania badania badania 
dzieci początkowe końcowe dystansowe 

x S x S x S 
E, 50 13,26 4,37 25,56 4,11 36,18 3,09 

K 50 15,16 3,99 20,06 4,51 31,12 4,44 
u' - 2,271 u' - 6,338 u' - 6,590 

p < 0,05 istotne istotne istotne 
statystycznie statystycznie statystycznie 
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Wyniki weryfikacji hipotez eksperymentu świadczące o skuteczności metod 
oddziaływania na deficyty rozwojowe sześciolatków w zakresie analizatora 
wzrokowego wykazały: 

I. Obie metody są efektywne, jednak poziom końcowy analizatora wzroko
wego uksztahowany metodą eksperymentalną jest wyższy od poziomu końcowego 
uksztahowanego metodą kontrolną. 

2. Średnie poziomy pomiaru końcowego analizatora wzrokowego w grupie 
eksperymentalnej są Istotnie wyższe od średnich poziomów pomiaru końcowego 
tego analIzatora w grupie kontrolnej. 

. 3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wyników pomiaru 
koncowego w grupie eksperymentalnej są dodatnie, a ich rozmiar jest statystycznie 
Istotny. Okazuje Się, że programowy tok edukacji szkoły podstawowej względem 
dZieCI 7 defi~ytaml rozwojowymi jest także działaniem skutecznym. 

4. Srednle poziomy p~miaru dystansowego analizatora wzrokowego w grupie 
eksperymentalnej są Istotnie wyższe od poziomów pomiaru dystansowego w grupie 
kontrol~ej. Oznacz~ to, że oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze z muzyką jest 
dZiałaniem bardZiej skutecznym od programowego toku edukacji szkoły podsta
wowej. 

2. Analizator słuchowy (AS) 

Tab. 6. Średnie w zakresie pozi~mu percepcji słuchowej w badaniach początkowych, 
koncowych i dystansowych 

Analizator słuchowy 

Grupa 
Liczba badania badania badania 
dzieci poczatkowe końcowe dYStansowe 

x S x S x S 
E, 50 15,82 2,39 7,86 3,28 4,46 1,77 
K 50 15,66 2,42 10,52 2,75 6,50 2,61 

u' 0,333 u' -4,289 u' - -4,567 
P < 0,05 nieistotne istotne istotne 

statystycznie statystycznie statYStycznie 

~----------------------------~--------------------/--------------------------------------------------
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.. . k mentu świadczące o skuteczności metod 
Wyniki weryfikacji hipotez e spery .. laików w zakresie analizatora 

oddziaływania na deficyty rozwoJowe szesclO 

słuchowego wykazały: . . ku 

l. fI:1etoda ekSp~rymenpt:~~;:;ca::~:~~e~:d:~~li~at:~~z:~chOWegO w grupie 

2. Sredme pozIOmy . ' . . nich oziomów pomiaru końcowego 
eksperymentalnej są Ist?tme mzsze. Odr:r~dć zate~ można wniosek, że oddziały
tego analizator~ w gru~le kontroln:J;:u/~~ w pomiarze końcowym analizatora 

wanie kOrekCYJnO-wyrownawczel e' . estY d;iałaniem bardziej skutecznym od od

słuchowego grupy eksperyme~ta n ) J ym toku edukacji szkoły podsta
działywania opartego wyłącznie na programow 

wowej w grupie kontrol?eJ. . d stansowego względem wyników pomiaru 

3. Przyrosty wymko:" pOl~matru sY'uchowego w obu grupach badawczych są 
. dl zmienne' ana Iza ora . . d 

koncowego. a . ~ t cznie istotny. Przyjąć zatem mozna, ze o _ 

ujemne, a Ich rozmiar Jest .statys y z muz kąjest działaniem skutecznym, przy 

działywanie korekcYJno-wyrownawc~~ ~ie eksperymentalnej maleje w miarę 
czym rozmiar efektów tej skutec;nos.cl :::'lny tok edukacji szkoły podstawowej 

upływu czasu. Okazało Się pona to, ze n rzatora słuchowego u dzieci z deficyta
oddziałuje także skuteczme na pozIOm ana I 

mi rozwojowymi. . e o w omiarze dystansowym grupy 

4. Średnie poziom~ anahzat~ra :ełu~~O~r;dnichP poziomów tego analizatora 

eksperymentalnej są Istotnie. mzs .. . a wniosek że oddziaływanie korek

w grupie kontrolnej. Generalm~ przdzYjącł mozn bardzie; ;kutecznym w porównaniu 
. . e z muzyką Jest la amem, '1" 

cYJno-wyrownawcz ku duk .. zkoły podstawowej. Podkres IC 
. owego to e aCJI s 

z oddziaływamem program k t czność oddziaływania korekcyjno-
także należy, że w miarę upływu czasu s u e 

wyrównawczego z muzyką cechuje tendencja rosnąca. 

3. Sfera ruchowa (SR) 

T b 7 Ś ednie w zakresie poziomu sprawno CI motoryczn ś . ej w badaniach początkowych, 

a. . r końcowych i dystansowych 

Sorawność ruchowa 

badania badania Liczba badania 
dYStansowe Grupa dzieci noc7.tkowe końcowe 

x S x S. x S 

E, 50 41 ,34 10,70 68,36 12,82 114,54 11,89 

K 50 41,38 11,41 58,42 12,52 103,80 12,43 

u' 0,009 u' 4,602 u' 4,401 

p < 0,05 nieistotne istotne istotne 

statvstycznie statYStycznie statystycznie 
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W zakresie sfery ruchowej sformułowano następujące wnioski: 

l. Obie metody - eksperymentalna i kontrolna są skuteczne, jednak metoda 

eksperymentalna (oddziaływanie korekcyjne z muzyką) okazała się bardziej 
skuteczna. 

2. Średnie poziomy pomiaru końcowego zmiennej sfery ruchowej w grupie 

eksperymentalnej są istotnie wyŻSze od średnich poziomów pomiaru końcowego 
tego analizatora w grupie kontrOlnej. 

3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wyników pomiaru 

końcowego zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej dla zmiennej sfery 

ruchowej są dodatnie, a ich rozmiar jest statystycznie istotny. Przyjąć można, że 
oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze z muzyką jest działaniem skutecznym, 

przy czym rozmiar efektów tej skuteczności wzrasta w miarę upływu czasu. 

Ponadto należy stwierdzić, że programowy tok edukacji szkoły podstawowej 

względem dzieci z deficytami rozwojowymi jest także działaniem skutecznym. 

4. Średnie poziomy pomiaru dystansowego zmiennej sfery ruchowej w grupie 

eksperymentalnej są istotnie wyższe od średnich poziomów pomiaru dystansowego 

tej zmiennej w grupie kontrolnej. Przyjąć można wniosek ogólny, że oddziaływanie 
korekcyjno-wyrównawcze z muzyką na deficyty rozwojowe dzieci sześcioletnich 
jest działaniem bardziej skutecznym od wyników osi~anych w tym zakresie 

w programowym toku edukacji szkoły podstawowej. 

V. WYNIKI BADAŃ ODDZIAŁYWAŃ 

KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MUZYKĄ I BEZ MUZYKI 

Grupę eksperymentalną w tym badaniu tworzą dzieci sześcioletnie z deficy

tami rozwojowymi, które poddano oddziaływaniu korekcyjno-wyrównawczemu 

z muzyką (E2), natomiast w grupie kontrolnej realizowano program oddziaływania 
korekcyjno-wyrównawczego bez muzyki (El). 

l. Analizator wzrokowy (AW) 

Tab. 8. Średnie w zakresie poziomu percepcji wzrokowej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Anal izator wzrokowy 

Grupa Liczba badania badania badania dzieci ooczatkowe końcowe dystansowe - S S. S x x x E, 50 13,26 4,37 25,56 4,11 36,18 3,09 E, 50 13,46 4,06 25,40 3,49 34,72 3,66 
u' = -0,237 u' = 0,209 U

O = 2, 147 
P <0,05 nieistotne nieistotne istotne 

statystycznie statyStycznie statystycznie 
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Badanie eksperymentalne 
_wyrównawczych z muzyką i 

skuteczności oddziaływania metod korekcyjno
bez muzyki w zakresie analizatora wzrokowego 

wykazało: . . fikac' i hi otezy zakładającej równość pomiarów końcowyc~ 
\. Wymkl wery I J .. t !rolnej potwierdziły słuszność założema. Przyjąc 

:;~~I::~~:::~:aa~~i~at~~a ,:zrokowe~o : t~~~~rac~hk~:~~;;~~n~~:~~j~ 
ekSPn:~~~:I~~;i:;~:~~~;:~:~~;c~da~~:I::~ra wzrok:egO whgrupie eksP:~~ . ." d' d' . pomiarów dystansowyc w grupie mentalnej jest Istotme wy~sza kO 

sro.elnymezJe oddziaływanie korekcyjno-wyrównaw-I . P J' oć można wmose og , . . . tro neJ. rzy.. . d stansowym J' est działaniem skuteczmeJszym w porow-cze z muzyką w pomiarze y . 
naniu z oddziaływaniem bez muzyk!. 

2. Analizator sIu chowy (AS) 

Tab. 9. Średnie w zakresie poziomu perc~pcji słuchowej w badaniach początkowych, 
końcowych l dystansowych 

Analizator słuchowy 
badania badania badania Liczba 

dystansowe Grupa pocu,tkowe końcowe dzieci 
S x S S x x 

4,46 1,77 2,39 7,86 3,28 E, 50 15,82 
4,90 1,42 50 15,52 2,42 7,52 2,22 E, 

u' -1,487 u' 0,624 u' 0,593 
nieistotne nieistotne nieistotne p < 0,05 statystycznie statystycznie statystycznie 

W zakresie analizatora słuchowego badanie eks~.erymen:.e wy~~~~~~ koń-\. Analiza wyników ujawniła brak istotnych rozmc w eSie 

cow2ego:na~~:a g~:e:~c~ad;:~:r~h~ dystansowych porównywanych. grup Ini~ . .. l' wmosek ze w zakresie ana Iza wykazała istotnych różnic. Ogólnie prkzYjąc na eZ~wnawcze' z muzyką w pomiarze dd . ływame kore cyJno-wyro tora słuchowego o zta . . ykazuje istotnych różnic w porów-zarówno końcowym, Jak I dystansowym me w . 
. ddzl'aływaniem korekcyjno-wyrównawczym bez muzyk!. namu z o 
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3. Sfera ruchowa (SR) 

Tab. 10. Średnie w zakresie poziomu sprawności motorycznej w badaniach początkowych, 
końcowych i dystansowych 

Sfera ruchowa 
Grupa Liczba badania badania badania 

dzieci pocz~tkowe końcowe dyStansowe 
x S x S x S E, 50 41,34 10,70 68,36 12,82 114,54 11,89 

E, 50 41,34 11,97 69,50 12,97 107,08 11,88 
UO - O u' - -0,143 UO = 3, 122 

P < 0,05 nieistotne nieistotne istotne 
statystycznie statystycznie statystycznie 
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W zakresie sfery ruchowej badanie eksperymentalne efektywności oddziaływa
nia metod korekcyjno-wyrównawczych z muzyką i bez muzyki wykazało: 

l. Analiza weryfikacji hipotezy dotyczącej wartości średnich sfery ruchowej 
w pomiarze końcowym grup E, i E, nie wykazała istotnych różnic. 

2. Wyniki weryfikacji hipotezy dotyczącej średnich pomiarów dystansowych 
porównywanych grup wykazały, że oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze 
z muzyką w porównaniu z oddziaływaniem korekcyjno-wyrównawczym bez muzy
ki jest działaniem efektywniejszym. 

VI. PODSUMOWANIE 

\. Wyniki analizy porównawczej pomiarów końcowych analizatora 
wzrokowego, słuchowego i sfery ruchowej wykazały wyższą skuteczność od
działywań korekcyjno-wyrównawczych bez muzyki i z muzyką w stosunku do 
programowego toku edukacji przedszkolnej. 

2. Analiza wyników pomiarów końcowych oddziaływania korekcyjno-wy
równawczego bez muzyki i oddziaływania korekcyjno-wyrównawczego z muzyką 
wykazała brak istotnych różnic w zakresie usprawniania funkcji percepcyjno
-motorycznych. 

3. Przyrosty wyników pomiaru dystansowego względem wyników pomiaru 
końcowego wykazały, że oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze bez muzyki 
oraz oddziaływanie korekcyjno-wyrównawcze z muzyką, jak również pro gra
mo- wy tok edukacji szkoły podstawowej są działaniami skutecznymi w zakresie 
usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych, przy czym istotnie skuteczniejsze 
okazały się oddziaływania korekcyjno-wyrównawcze - zarówno z muzyką 
jak i bez muzyki. 

E 

I 
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4. Badania dystansowe wykazały istotnie wyższą skuteczność oddziaływań 
korekcyjno-wyrównawczych bez muzyki i z muzyką w stosunku do programowego 
toku edukacji szkoły podstawowej w zakresie usprawniania funkcji percepcyjno
-motorycznych. Ponadto stwierdzono istotnie wyższą skuteczność metody mu
zycznej w porównaniu z metodą bez muzyki w zakresie usprawniania funkcji 
wzrokowych i sfery ruchowej, natomiast w zakresie usprawniania funkcj i 
słuchowych oddziaływanie obu metod okazało się równie skuteczne. 

VII. DYSKUSJA 

Otrzymane rezultaty badawcze mają znaczenie praktyczne dla terapii pedago
gicznej i profilaktyki dysleksji oraz dla edukacji muzycznej dzieci przedszkolnych. 
Okazuje się, że dobór treści w programach terapeutycznych, ich układ i sposób 
przeprowadzania mają istotny wpływ na poziom funkcjonowania analizatorów 
u dzieci biorących udział w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych. Szczególnie 
uzasadnione wydają się stanowiska tych autorów, którzy zwracają uwagę na pozy
tywny wpływ muzyki. W literaturze przedmiotu znana jest "metoda dobrego star
tu" - stymulująca rozwój funkcji leżących u podstaw czytania i pisania, opisywana 
i propagowana przez M. Bogdanowicz. Inny przykład to "Logorytrnika", która jest 
programem ćwiczeń muzyczno-ruchowych przeznaczonych dla dzieci z zaburze
niami mowy oraz upośledzonym słuchem, opisywana przez E. Kilińską

-Ewertowską. Przedstawione wyniki badań wykazały w pomiarach dystansowych, 
że włączenie muzyki do terapii pedagogicznej istotnie zwiększa skuteczność od
działywań terapeutycznych. Zaskakujące okazało się jednak stwierdzenie braku 
istotnego wpływu muzyki na sprawność funkcj i słuchowych. Oznacza to, że za
stosowanie muzyki w terapii pedagogicznej wymaga świadomego trafiania w wy
obraźnię słuchową dziecka za pomocą materii muzycznej, a ten wniosek nie został 
spełniony. Z tego punktu widzenia, zwłaszcza dla celów profilaktyki dysleksj i, 
szczególnie cenna wydaje się propozycja amerykańskiego psychologa i pedagoga 
muzycznego Edwina E. Gordona, który jest twórcą najpopularniejszej współcześnie 
koncepcji nauczania i uczenia się muzyki. Autor ten opracował teorię nauczania 
muzyki, w której opisuje kolejne etapy rozwijania audiacji, tj . myślenia muzycz
nego. Edukacja muzyczna - według założeń teoretycznych E. E. Gordona stwarza 
szerokie możliwości obserwowania rozwoju percepcyjno-motorycznego każdego 
dziecka, kierowania procesami dochodzenia do rozumienia pojęciowego, zdobywa
nia umiejętności czytania i pisania muzyki poprzez integrację funkcji percep
cyjnych. Koncepcja E. E. Gordona jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, a więc rozwijanie w tym okresie zdolności audiacyjnych, 
niezbędnych w kształceniu muzycznym, jest równocześnie treningiem funkcji per
cepcyjno-motorycznych. Integracja tych funkcji dokonująca się w aktywności 
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muzycznej pomaga równocześnie w osiąganiu dojrzałości do czytania i pisania 
B~rdz°hPrawdoPodobne, że w procesie ksztahowania i rozwijania zdolności audia~ 
cyJnyc Jest szansa na ograniczenie trudności w nauce czytania i pisania. 
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