
Talent muzyczny nie jest czymś powszednim.  

Gdy zauważymy u malucha zainteresowanie 

muzyką, nie zakładajmy od razu, że wyrośnie  

z niego wirtuoz. 

Talent muzyczny 

Trudno go przegapić

Pozytywna reakcja dziecka na dźwięki czy muzykę 

jeszcze o niczym nie świadczy. Gdy dziecko ma 4-6 lat 

trzeba sprawdzić, czy dziecko ma słuch  

i poczucie rytmu oraz pamięć muzyczną. Każdy 

pedagog szkoły muzycznej czy nauczyciel muzyki 

potrafi to zbadać i powiedzieć rodzicom, co sądzi o 

predyspozycjach dziecka. 

– Jeśli dziecko ma wrodzoną łatwość manualną  

i zapamiętuje proste melodie, nie ma przeciwwskazań, 

aby chodziło do szkoły muzycznej czy na zajęcia 

umuzykalniające lub gry na instrumencie. Szkoła 

muzyczna lub zajęcia muzyczne nie są tylko dla dzieci 

niezwykle utalentowanych, ale też po to, by wprowadzać 

dzieci w piękny świat dźwięków, który w życiu sprawi 

im przyjemność. – Kształci nie tylko artystów, ale i 

przyszłych bywalców filharmonii  

i opery.  

Największy błąd niektórych rodziców i nauczycieli to z 

góry zakładać przyszłą karierę artystyczną dziecka.   

Żeby zresztą mieć jakiekolwiek szanse na karierę, 

oprócz talentu trzeba posiadać określone predyspozycje 

psychofizyczne: dobrze znosić stres występu 

publicznego, a przede wszystkim ciężką codzienną 



pracę, która zaczyna się już  

w dzieciństwie – Ważna jest też osobowość. Można 

śmiało wejść na estradę i nie porwać publiczności. I co 

wtedy? Publiczność nigdy nie nagrodzi brawami artysty 

przeciętnego. 

  

Oczywiście rodzice też muszą umieć znaleźć „klucz” do 

dziecka, aby go we wczesnym dzieciństwie przekonać, że 

warto poświęcić piłkę  

i zabawę dla skrzypiec czy pianina. To nie może być 

przymus. Krystyna, mama dziesięcioletniego dziś 

Łukasza, ucznia pierwszej klasy podstawowej szkoły 

muzycznej, opowiada, że chłopiec w wieku trzech lat za 

każdym razem, kiedy przechodził przez półpiętro, na 

którym na klatce schodowej stało pianino, naciskał 

któryś z klawiszy. - Nie robił tego mechanicznie, tylko 

przystawał i z rozmysłem wydobywał dźwięki, 

uśmiechając się przy tym z aprobatą. Kiedy miał pięć 

lat, już te dźwięki łączył ze sobą i dobierał tak, że 

słuchało się tego z przyjemnością – opowiada Krystyna. 

Rodzice najpierw zafundowali mu prywatne lekcje gry, 

a potem dziadek namówił chłopca na szkołę muzyczną. I 

tak Łukasz chodzi do zwykłej szkoły podstawowej i do 

muzycznej. Mimo dużej ilości obowiązków, nadal grę na 

pianinie traktuje jako zabawę. Takiemu dziecku jak 

Łukasz, szkoła muzyczna i ćwiczenie gry na 

instrumencie na pewno nie zepsuje dzieciństwa, 

niezależnie od tego, co w życiu będzie robił.  


