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TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA MOBILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ                                   

       A  ICH  ODZWIERCIEDLENIE  W  PRAKTYCE 

 

Mobilna Rekreacja Muzyczna wywodzi się z doświadczeń jej twórcy – dra Macieja Kieryła, 

lekarza i muzykoterapeuty. Jest wypadkową wcześniejszych koncepcji teoretycznych                     

i praktyczncych  wykorzystujących muzykę w pracy z dziećmi. Inspiracją do jej stworzenia 

była metoda rytmiki E. J. Dalcroze’a,- szwajcarskiego kompozytora i pedagoga, który 

wykorzystywał w niej możliwości do fizycznego doświadczania muzyki poprzez ćwiczenia 

ruchowe i pozostałe zmysły. Zakładał także, że percepcja muzyki oparta jest na ruchu 

naturalnym. Źródłem krystalizowania się koncepcji MRM była także metoda niemieckiego 

kompozytora i dyrygenta Carla Orffa, który opracował własną metodę wychowania 

muzycznego dzieci, w której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach 

perkusyjnych. Przyczynkiem powstania MRM były także sugestie  Ch. Schwabe dotyczące 

terapeutycznego oddziaływania tańca. Jego wykorzystanie w pracy z pacjentami miało 

przyczyniać się do rozwiązywania psychofizycznych napięć, przez co możliwa będzie 

dynamiczna interakcja członków grupy w znaczeniu społecznym. 

Praktyczne działania podejmowane w różnych placówkach  przez dra M. Kieryła, próby 

adaptowania koncepcji  w połączeniu z teoretyczną wiedzą pozwoliły na stworzenie metody 

Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Oparta jest ona na emocjonalnie uporządkowanych etapach: 

Odreagowania, Zrytmizowania, Uwrażliwienia, Relaksu i Aktywizacji. Jest to zestaw ćwiczeń 

rytmicznych, ruchowych, wyobrażeniowych, relaksacyjnych stymulowanych muzyką. Ten 

układ pozwala w efekcie na uporządkowanie emocji uczestnika i wyzwala w nim poczucie 

wspólnoty z grupą. Teoretyczne założenia metody, tzn. Mobilność – Rekreacja – Muzyka           

w pełni sprawdzają się w praktyczny działaniu, co pozwala na stwierdzenie, że metoda dra 

Kieryła zawiera uniwersalne założenia teoretyczne. 

     W swojej praktyce zawodowej - pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                     

w Świętochłowicach od wielu lat wykorzystuję MRM w trakcie zajęć z dziećmi Przedszkola 

Miejskiego nr 9 (grupy integracyjne) oraz od roku w Przedszkolu Miejskim nr 1. Proponowane 



przeze mnie zajęcia są formą zabawy muzycznej ściśle współgrającą z treściami 

dydaktycznymi realizowanymi przez przedszkole – tematyka kolejnych zajęć jest na bieżąco 

modyfikowana. Realizowane ćwiczenia służą utrwalaniu materiału programowego w swoisty, 

niekonwencjonalny sposób z wykorzystaniem różnych ćwiczeń stymulowanych muzyką. Taka 

zabawowa forma zajęć pozwala dzieciom na utrwalanie treści, a jednocześnie dzięki formule 

OZURA przynosi dodatkowe efekty terapeutyczne. Możliwość odreagowania napięć 

psychoruchowych, wspólna zabawa rytmem, podejmowanie działań w zakresie szeroko 

pojętego uwrażliwienia, uczenie się sposobów relaksowania i aktywizowania - to praktyczne 

efekty prowadzonych zajęć w grupach przedszkolnych i założonych celów teoretycznych. 

Dzięki mobilności metody spotkania z dziećmi stają się swego rodzaju happeningiem. Wejście 

do grupy i spontaniczne reakcje dzieci pozwalają na stwierdzenie, że prostota ćwiczeń, 

dyrektywność osoby  prowadzącej inspirującej dzieci do swoistej wędrówki przez muzyczne 

krainy, do ruchu, do twórczości plastycznej, do relaksu dają uczestnikom możliwość wspólnego 

tworzenia misterium muzyki, odkrywania swoich emocji. Realizowana potrzeba ruchu                  

i tworzone warunki do odreagowania napięć psychofizycznych sprawiają, że zajęcia są 

postrzegane przez dzieci jako coś daje im radość, satysfakcję indywidualną i grupową Pozwala 

im także odkrywać posiadane zasoby i porządkować otaczającą rzeczywistość. 

Podczas realizacji celów edukacyjno-terapeutycznych dzieci nie są oceniane. Podkreślany jest 

natomiast każdy sukces: dokładne odtworzenie struktur rytmicznych „Echa”, prawidłowo 

wykonane ćwiczenie oddechowe poprawiające i korygujące tor oddechowy i postawę ciała, 

ćwiczenie odreagowujące napięcia (dynamicznym ruchem, krzykiem)  i rytmizujące – 

pozwalające odczuć potęgę wspólnego klaskania, tupania, wspólna zabawa grupowa                        

i współmuzykowanie, działania plastyczne inspirowane różnorodną muzyką czy gotowość 

udziału w relaksie  Dostrzeżenie zaangażowania dziecka, jego chęci zachęca je do dalszych 

ćwiczeń, do doskonalenia swoich umiejętności. Podczas zajęć nie jest wymagana od dzieci 

perfekcyjność wykonania danego ćwiczenia, choć w podtekście do niej dążymy. Bardziej ma 

tu zastosowanie rekreacyjność metody, wykorzystująca łatwe ćwiczenia ruchowe, które potrafi 

wykonać każde dziecko. Udział w swoistym misterium dźwięku, rytmu, muzyki i ruchu, 

wspólne realizowanie ćwiczeń działa integrująco na uczestników zajęć – odczuwają dumę            

z bycia w grupie, radość z współuczestniczenia we wspólnej zabawie.  Okazują to na swój 

sposób – uśmiechem na twarzy, spontanicznym klaskaniem zadowolenia. To zachęca je do 

dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Dla dzieci, które początkowo oporują - ze względu 

na podwyższony poziom lęku czy trudności adaptacyjne - kierowane do nich słowa uznania        



(za podjęty wysiłek, ciche współuczestniczenie w zajęciach) pozwala im odczuć sukces 

związany z uaktywnieniem się, z podjęciem ryzyka wykonania ćwiczenia razem  z koleżankami  

i kolegami.  

Proponowane podczas Odreagowania działania mające na celu zniwelowanie napięć 

psychofizycznych są dla dzieci jednymi z najbardziej preferowanych ćwiczeń. Wyrzucenie         

z siebie agresji, wewnętrznych lęków w aprobowany sposób (dynamicznym ruchem, 

okrzykiem) uwolnienie kumulowanych niepokojów, zredukowanie napięcia mięśniowego, 

pozwala zminimalizować następstwa blokowania  szeroko rozumianego stresu. 

Etap Zrytmizowania sprzyja usprawnianiu i doskonaleniu percepcji słuchowej oraz koordynacji 

ruchowej. Maszerowanie, klaskanie, oklepywanie ciała, wspólny taniec czy muzykowanie 

sprzyjają integrowaniu grupy przez wytworzenie poczucia wspólnoty. Jest to w aspekcie 

terapeutycznym bardzo ważna wartość dodana, uzyskana przez grupowe współuczestniczenie 

w zajęciach.  

Podczas szeroko rozumianego Uwrażliwienia estetyczno-kulturowego dzieci mają możliwość: 

odkrycia swoich zdolności plastycznych (malowanie muzyki), poznawania piękna przyrody 

(oglądanie zdjęć) oraz zwyczajów świątecznych i ludowych (wędrowanie do szopki, śpiewanie 

kolęd), podróżowania (po krainach Polski, do lasu, na wiejskie podwórko, w przestrzeń 

kosmiczną). Podawane instrukcje, zagadki kierowane do uczestników mają na celu ukazanie 

im piękna otaczającej rzeczywistości, która niejednokrotnie z różnych przyczyn jest dla nich 

nieosiągalna. 

Kiedy proponuję dzieciom Relaks chętnie odpowiadają na zaproszenie do odpoczynku. 

Słuchając spokojnej muzyki oraz sugestii słownych (spania z niedźwiedziem w norze, otulania 

ziemi jak pierzynka śniegowa, spaceru na łąkę czy sosnowego lasu, opalania się na piaszczystej 

plaży nad morzem), leżąc rozluźniają swoje ciała, regulują oddech, mają okazję do 

uporządkowania emocji, pogłębienia odprężenia. Obserwacja ich zachowania wskazuje, że ten 

etap działa kojąco na ich organizmy – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej.  

Po chwili wyciszenia następuje Aktywizacja, łagodny powrót do rzeczywistości i aktywności 

(powolne uruchamianie ciała, spokojny aerobik). Często zajęcia kończy rozmowa 

podsumowująca – dzieci mogą zwerbalizować swoje odczucia, przeżyte emocje, wskazać 

prowadzącej, która część zajęć była dla nich szczególnie interesująca i aprobowana. Zebrane 

informacje zwrotne są wyznacznikiem ukierunkowującym podejmowanie dalszych działań 

edukacyjno-terapeutycznych. 



Podczas bieżących konsultacji czy rozmów z wychowawczyniami grup uzyskuję  

potwierdzenie zasadności stosowania MRM. W bieżącym kontakcie z wychowankami 

obserwują one poprawę umiejętności dzieci  w zakresie sprawności i koordynacji ruchowej, 

koncentracji uwagi, zadowolenie ze swoich dokonań, podjętej działalności plastycznej. 

Spontanicznie dzielą się przeżyciami wypływającymi ze wspólnej zabawy inspirowanej 

muzyką. Te swoiste sukcesy są w zdecydowanym stopniu możliwe dzieci ścisłej współpracy 

wychowawczyń (biorących aktywny udział w zajęciach) z prowadzącą. Przy aprobacie dzieci 

wyrażających chęć i gotowość powrotu do realizowanych ćwiczeń powtarzają je, co wpływa 

na ciągłą poprawę i rozwijanie umiejętności dzieci. Ponadto proponowane zabawy stanowią dla 

wychowawczyń inspirację do uatrakcyjnienia realizowanych treści dydaktycznych - poprzez 

stosowanie w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej ćwiczeń z modelu OZURA mają 

dodatkowe możliwości korygowania zachowań i rozwijania zasobów swoich podopiecznych.  

     Podsumowując - należy potwierdzić zasadność stosowania teoretycznych założeń Mobilnej 

Rekreacji Muzycznej w pracy z dziećmi. Model OZURA i możliwość dostosowywania go do  

aktualnej tematyki zajęć oraz preferencji dzieci znajduje odzwierciedlenie w mojej praktyce 

zawodowej. Stosowanie MRM pozwala „prowadzić” dzieci, pomagać im w minimalizowaniu 

stresów, w odkrywaniu piękna świata. Spontaniczne reakcje uczestników, wyrażające ich pełną 

aprobatę do udziału w zajęciach wskazują, że metoda dra Macieja Kieryła stanowi źródło 

inspiracji do pracy z dziećmi i realizuje ich potrzeby emocjonalne i rozwojowe. 
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