
Muzyka do nauki i relaksu - lista utworów: 
 
 
Dobór muzyki do nauki i pracy umysłowej, do aktywizacji mózgu i do relaksu  
  
Wiele eksperymentów naukowych udowodniło, że słuchania muzyki pomaga w pracy, nauce, 
odpoczynku. Poniżej lista konkretnych utworów muzycznych pomagającej w nauce i pracy 
umysłowej, aktywizujacej mózg i relaksujacej.  
  
Muzyka do nauki i pracy umysłowej: 

• Tomasz Albinioni: koncert op. 9 nr 2, adagio, adagio G na instrumenty smyczkowe. 
• Carl Philip Bach: koncert Es-dur na organy, adagio. 
• Jan Sebastian Bach: inwencje 2- i 3-głosowe, Das Wohltemperierte Klavier, koncert 

G-dur na flet i smyczki, largo, koncert F-dur na harfę, largo, koncert C-dur na harfę, 
koncert g-moll na flet i skrzypce, largo, koncert f-moll na harfę BMV 1056, Wariacje 
Goldbergowskie, Aria na strunie G. 

• Arcangello Corelli: koncert D-dur nr 7, sarabanda, koncert a-moll nr 9, koncert f-moll 
– preludium i sarabanda (largo), koncert e-moll nr 5, largo. 

• Georg Haendel: sześć fantazji na harfę, koncert B-dur op. 4 nr 6 – wersja na harfę, 
koncert g-moll na wiolonczelę i smyczki, largo, koncert d-moll, largo 

• Jan Pachelbel: koncert D-dur, andante, symfonia B-dur, andante, Kanon D. 
• Antonio Vivaldi: sześć koncertów na flet op. 6, koncert D-dur na lutnie/gitarę EXII 

15, koncert d-moll na violę RXII nr 38, largo, koncert C-dur na mandolinę, largo. 
• George Telman: Podwójna fantazja G-dur na harfę, largo, koncert g-moll na altówkę i 

skrzypce z orkiestrą, largo. 
• Janalea Hoffman: Mind Body Tempo (fortepian, orkiestra), Deep Daydreams (muzyka 

instrumentalna), Music to Facilitate Imaginery (fortepian i skrzypce). 
• William Duncan: Exultate – Music to Expand Learning. 
• Andre Gagnon: Lawrence (Columbia Records) – muzyka w stylu barokowym 

słynnego francusko-kanadyjskiego kompozytora i wykonawcy. 

  
Muzyka o wysokiej częstotliwości do zaktywizowania mózgu, regeneracji ciała 
podniesienia witalności: 

• Mozart: koncerty skrzypcowe 1, 2, 3, 4, 5, symfonia nr 29, 32, 39, 40, wszystkie 
kwartety smyczkowe, kontredanse, Sinfinia Concertante. 

 Utwory relaksacyjne: 

• Samuel Barber: adagio na orkiestrę; 
• Piotr Czajkowski: nokturn d-moll op. 19 nr 4; 
• Gabriel Faure: Siciliana; 
• Christopher Gluck: Taniec błogosławionych duchów; 
• Wlfgang Mozart: koncert klarnetowy A-dur KV 622, adagio; 
• Sergiusz Prokofiew: I. koncert fortepianowy, III. Część; 
• Jules Massenet: Medytacja na orkiestrę z opery „Thais“ 


