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� e superiority of emotional contents in the experience and perception of music 
by children undoubtedly contributes to developing and shaping their preferences. 
Enriching the educational o� er with activation methods and forms helps to 
prepare the young listener for active contact with domestic and foreign musical 
culture and for creative processing of music. Contact with music in an abstract 
and stimulating form contributes to stimulating the child’s imagination, causing 
joy, stimulating empathy, and allows pupils to experience how di� erent various 
phenomena are.
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