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Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek.
A. Einstein

WSTĘP
Niniejsza publikacja stanowi poradnik dla nauczycieli, terapeutów pracujących przede
wszystkim z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dla rodziców. W ramach
szeroko rozumianej terapii pedagogicznej wybrane i scharakteryzowane zostały metody, które
w przekonaniu autora są stosunkowo mniej powszechnie stosowane, a warte jednocześnie
uwagi. Ze względu na liczbę opracowań i charakter tej publikacji zrezygnowano z poruszenia
m.in. problematyki z zakresu logopedii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz
usprawniania zdolności edukacyjnych. Uwaga została przeniesiona na aspekty wychowawcze,
rozwój społeczny i psychomotoryczny oraz kompetencje komunikacyjne (rozumiane jako
zdolność do przekazywania informacji pomiędzy partnerami interakcji, a więc nadawcą
i odbiorcą; podejmowana w określonym kontekście wymiana werbalnych, wokalnych
i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu uzyskania lepszego poziomu współdziałania,
koordynacji ludzkiej aktywności) [36, s. 723], kreatywne (rozumiane jako zdolność twórczego
pobudzania aktywności podopiecznych i ich rodzin na wielu płaszczyznach) oraz
współdziałania (rozumiane jako zdolność do kooperowania z innymi ludźmi).
PODSTAWOWE POJĘCIA W TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Terapia pedagogiczna w znaczeniu ogólnym jest interwencją wychowawczą, której celem
jest maksymalnie zindywidualizowana pomoc w kształceniu i wychowaniu osób w normie
psychofizycznej, oraz utrzymanie prawidłowego rozwoju we wszystkich fazach i sferach
życia. W kontekście pedagogiki specjalnej jest to jedna z form rewalidacji różnych
niepełnosprawności poprzez stworzenie odpowiednich warunków, wykorzystanie
specjalistycznych metod i systemów wsparcia rozwoju w procesie terapeutycznym [7, s. 31].

Terapia pedagogiczna może być definiowana jako: oddziaływanie za pomocą środków
pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci
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w uczeniu się, mające na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych
konsekwencji [6, s. 50] . O. Lipkowski rozumie terapię pedagogiczną jako wszelkie działania
pedagogiczne mające na celu likwidację lub ograniczenie zaburzeń rozwojowych oraz
umożliwienie lub ułatwienie najkorzystniejszego rozwoju jednostkom z odchyleniami od
normy [19, s. 217].
Cele terapii pedagogicznej:
1. Usuwanie przyczyn problemów, zaburzeń.
2. Naprawianie mechanizmów, które na skutek działania szkodliwych czynników zostały
zaburzone [31, s. II – XXXIII]
3. Tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego i psychicznego osobom
z utrudnieniami w rozwoju, w szczególności:
 usprawnianie i stymulacja psychomotoryki,
 wyrównywanie braków edukacyjnych,
 redukcja konsekwencji emocjonalnych i społecznych odmienności [5, s. 38 – 47]
W pedagogice specjalnej wyodrębniono i opisano następujące funkcje: terapeutyczną
w znaczeniu medycznym, wspierającą leczenie, kompensującą braki, przyspieszającą rozwój
[30, s. 175]


















W terapii pedagogicznej powinny obowiązywać następujące zasady postępowania:
akceptacja i dobry kontakt z dzieckiem;
pełna opieka wychowawcza;
bliska i adekwatna współpraca z opiekunami dziecka;
wymagania i zadania stawiane przed dzieckiem na miarę jego możliwości [14, s. 38 –
47];
działanie twórcze stojące w opozycji do werbalizmu;
psychika podopiecznego normowana poprzez unikanie negatywnych bodźców;
pozytywne wpływanie na sferę emocjonalną i uczuciową;
poprawa plastyczności funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego poprzez
stawianie zadań;
jasna i czytelna organizacja pracy i warunków życia podopiecznych;
tworzenie dynamicznych stereotypów korzystnych dla procesu leczenia i wsparcia
rozwoju;
poszerzanie zadań i kompetencji nauczycieli-terapeutów [30, s. 173 – 175];
diagnoza punktem wyjścia do terapii;
unikanie nadmiernej rywalizacji;
stosowanie różnorodnych metod i form terapii;
indywidualizacja programów terapeutycznych;
systematyczność, ciągłość, adekwatna częstotliwość oddziaływań terapeutycznych [5,
s. 38 – 47].
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W literaturze przedmiotu można spotkać się z kilkoma typologiami metod terapii
pedagogicznej. A. Stankowski przedstawia podział na:
 terapię spoczynkową (odciążeniową): związaną z mechanizmami zwalniania napięć
emocjonalnych, oszczędzania energii ustroju, szeroko pojętego wypoczynku i
relaksacji;
 terapię czynnościową (czynnościową): zakładającą aktywne działanie jednostki [31, s.
IX – X].
E. Górniewicz proponuje typologię obejmującą:
 metody i techniki usprawniające funkcje językowe;
 metody i techniki usprawniające czytanie i pisanie;
 metody relaksacyjne;
 metody i techniki usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych;
 metody usprawniające koncentrację uwagi i pamięć [13].
Do najczęściej stosowanych metod pracy terapeutyczno-wychowawczej, szczególnie w
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zalicza się m.in. fizjoterapię,
animaloterapię, edukację według M. Montessori, metodę pracy Snoezelen, arteterapię, terapię
SI, metodę ruchu rozwijającego, terapię dźwiękiem, metodę nauczania Andreasa Petö, metodę
M. i Ch. Knillów, trening słuchowy Johansen, integrację odruchów INPP, terapię
psychomotoryczna, muzykoterapię, choreoterapię, terapię taktylną, kinezjologię edukacyjna
według P. Dennisona, metodę stymulacji polisensorycznej, poranny krąg, terapię ręki, metodę
F. Affolter, logorytmikę, metody reedukacji nerwo-mięśniowej, PNF, dramaterapię,
relaksację, terapię Holding, metodę Vojty, fototerapię, aromaterapię, koloroterapię, metodę
1

Domana, niedyrektywna terapię zabawową . Wykorzystanie wybranych metod wspierania
rozwoju wymaga od nauczycieli i terapeutów określonych kwalifikacji i predyspozycji.
Ze względu na fakt, iż w skład terapii pedagogicznej można zaliczyć działania
pedagogiczne, których celem jest: ograniczenie i (lub) likwidacja zaburzeń rozwojowych,
ułatwienie rozwoju osobom z odchyleniami od normy, w dalszych rozważaniach zostanie
poruszona problematyka związana z animaloterapią, socjoterapią, arteterapią. Zostaną także
omówione kwestie techniczne związane z tworzeniem indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych.
1

Piszą na ten temat: Ch. Knill: Dotyk i Komunikacja. Wyd. CMPP-P, Warszawa 1997; M. Miksza: Zrozumieć
Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Wyd. Impuls, Kraków 2004; I. Polkowska: Praca
rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia. WSiP, Warszawa 1998; W. Sherborne:
Ruch rozwijający dla dzieci. PWN, Warszawa 2003; D.D. Smith: Pedagogika specjalna – podręcznik
akademicki. T. 1, 2. PWN, Warszawa 2008; K. Sowula: Fototerapia. Wyd. Czarne, Warszawa 2004; G.
Szumski: Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. PWN, Warszawa 2006; J. Wyczesany: Pedagogika
upośledzonych umysłowo, wybrane zagadnienia. Wyd. Impuls, Kraków 2007; J. Zabłocki: Wprowadzenie do
rewalidacji. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997.

Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

5

W PRZESTRZENI SZTUKI – ARTETERAPIA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Arteterapia jest układem poglądów i czynności ukierunkowanych na utrzymanie i/lub
podnoszenie poziomu jakości życia ludzi przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i
uprawiania sztuki [33]. Określenie wywodzi się od ars (łac.) – sztuka i therapeuein (gr.) –
leczenie, jest to zatem leczenie przez sztukę. W praktyce nauczyciela i terapeuty szkoły
powszechnej jest to jedna z dziedzin, która może być powszechnie stosowana. W szerokim
znaczeniu dotyczy działalności terapeutycznej ukierunkowanej na określony problem
medyczny (medyczno-psychologiczny), w której proces twórczy pacjenta oraz określona
dziedzina sztuki traktowane są jako narzędzia terapeutyczne.
Arteterapia w swym szerokim znaczeniu to następujące dziedziny:
 Plastykoterapia – terapia za pomocą sztuk plastycznych.
 Choreoterapia – terapia z wykorzystaniem uzdrawiającej siły tańca.
 Muzykoterapia – terapia za pomocą muzyki.
 Biblioterapia – terapia za pomocą wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych.
Szczególnym rodzajem biblioterapii jest bajkoterapia – terapia za pomocą specjalnie
dobranych bajek: relaksacyjnych, psychoedukacyjnych lub psychoterapeutycznych.
 Poezjoterapia – terapia wykorzystująca terapeutyczne walory poezji.
 Chromoterapia – terapia z wykorzystaniem terapeutycznych walorów kolorów.
 Terapia reminiscencyjna (wspomnieniowa) – terapia z wykorzystaniem uzdrawiającej
siły wspomnień.
 Hortikuloterapia – terapia po przez pracę lub przebywanie w ogrodzie.
 Dramatoterapia – terapia po przez odgrywanie ról, przygotowywanie i uczestniczenie
w spektaklach teatralnych.
 Ergoterapia – forma rehabilitacji, organizowana w postaci zajęć w pracowniach
tkackich, ceramicznych, rzeźbiarskich, metaloplastyki.
 Filmoterapia – terapia poprzez oglądanie specjalnie dobranych materiałów filmowych
oraz tworzenie filmów.
 Ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw.
 Talasoterapia – terapia poprzez obcowanie z morzem.
 Silvoterapia – terapia poprzez obcowanie z lasem.
Arteterapia w wąskim znaczeniu oznacza terapię za pomocą sztuk plastycznych;
nazywana jest również plastykoterapią lub terapią malarską. Wykorzystuje się w niej takie
formy, jak malarstwo, rzeźba, rysunek, collage, grafika itp.
Miejsce do plastykoterapii – profesjonalna sala do arteterapii w realiach polskiej
rzeczywistości szkolnej i terapeutycznej – powinna być bardzo dobrze oświetlona (jest to
szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym), efektywnie wentylowana, mobilna (łatwe
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zarządzanie przestrzenią sali, ograniczenie sprzętów do minimum); powinna mieć zaplecze,
do którego nie mają dostępu podopieczni, a w którym znajdują się wszelkie pomoce do pracy.
Zarówno podłoga, jak i ściany powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym (tak aby
podczas pracy nie ograniczać ekspresji podopiecznych ze względu na możliwość zabrudzenia
pomieszczenia).
Techniki artystyczno-plastyczne wydają się szczególnie przydatne w terapii
pedagogicznej, dlatego w tej części przedstawię kilkanaście propozycji pracy z dziećmi w
praktyce szkolnej oraz terapeutycznej.
Farba mydlana
Potrzebne składniki:
 farby plakatowe lub pigment malarski;
 kostki szarego mydła (przeciętnie 1 kostka na 2 uczestników);
 gorąca woda;
 farby plakatowe lub pigment malarski;
 mikser, tarka, wiaderko do mieszania, folia malarska zabezpieczająca do malowania
wielkoformatowego, arkusze szarego papieru.
Wykonanie:
Mydło należy zetrzeć na tarce (na dużych oczkach), następnie dolewać po trochu
gorącej wody i miksować do powstania gęstej piany, następnie podzielić na porcje i dodać
pigment do zabarwienia powstałej masy. Można malować pędzlami, patyczkami
higienicznymi lub rękami. Szczególnie rozwojowa dla dzieci jest technika malowania
dziesięcioma palcami, polegająca na bezpośrednim malowaniu rękami na dużych formatach
(arkusze szarego papieru); ciekawą odmianą jest także malowanie łokciami i stopami.
Rys 1. Malowanie dziesięcioma palcami

Źródło: http://gola-psiarnia.blogspot.com/2012/01/zabawa.html

Biuro Projektu:
RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7,
40-132 Katowice, tel. 32 258 22 09
e-mail: kompetencjenauczyciela@womkat.edu.pl

7

Masa solna
Składniki:
 1 część soli kuchennej drobnoziarnistej,
 2 części mąki pszennej,
 3/4 części wody o temperaturze pokojowej,
 klej do tapet – 1 łyżka na każde 10 dag,
 łyżka oleju.
Wykonanie:
Wymieszać sól, mąkę i klej, następnie dodać powoli wodę, cały czas mieszając, tak by
uniknąć powstania grudek. Masę zagniatać aż do uzyskania jednolitej i elastycznej
konsystencji. Uformować kulę, włożyć do woreczka foliowego, żeby nie wyschła. Umieścić
w suchym i chłodnym miejscu (nie w lodówce) na około 2 godziny. Gotową masę solną
można przechowywać do 2 tygodni. Można ją dowolnie barwić, dodając do niej farby olejne,
temperowe lub przyprawy kuchenne (np. kurkumę). Masa jest gotowa do wyrabiania figurek,
które następnie należy suszyć w piekarniku, w temperaturze 70 – 80°C około 10 – 12 godzin
(lub do wyschnięcia). Po wystudzeniu można pokryć lakierem bezbarwnym.
Masa papierowa:
Składniki:
 1 kg mąki,
 1/2 paczki kleju do tapet,
 opakowania po jajkach lub stare gazety,
 woda,
 duże naczynie (kubeł lub miednica).
Wykonanie:
Pociąć gazety lub opakowania na małe skrawki, przełożyć do naczynia i zalać wodą.
Następnego dnia mieszając, dodać mąkę oraz klej. Musi powstać gęsta masa; jeśli jest zbyt
rzadka, można dodać mąki. Rzeźby należy suszyć na świeżym powietrzu, następnie malować.
Malowanie piaskiem
Technika zaczerpnięta ze sztuki ludowej Kujaw. Na sztywnej kartce papieru rysujemy za
pomocą kleju biurowego zamierzony temat, najlepiej prosty i szybki w wykonaniu, ponieważ
klej szybko schnie, a następnie sypiemy na kartkę drobny, suchy piasek, najlepiej z plaży. W
miejscach zaznaczonych klejem piasek się przylepi i powstanie rysunek fakturowy. Można też
przygotować szablon z wyciętym wzorem, który po przyłożeniu smarujemy klejem (otwory), po
podniesieniu wysypujemy piaskiem jak poprzednio. Powstaje wzór jak z szablonu, ale
wypukły, fakturowy, który po wyschnięciu kleju można malować w dowolny sposób [1, s. 10].
Stemple z liści lub ziemniaków
Wycinając dowolne kształty nożykiem w przekrojonych na pół warzywach (najlepiej w
ziemniakach lub selerze), tworzymy stemple. Tak przygotowane pieczątki maczamy w farbie
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plakatowej, umieszczonej i rozwodnionej w miseczkach. Następnie odbijamy kształty na
kartce papieru.
Obrazy z papierowych wałeczków
Do wykonania pracy tą techniką należy najpierw przygotować klajster. Następnie z
miękkiego papieru, np. ręczników papierowych, papieru toaletowego lub kolorowej bibuły,
przygotowuje się wałeczki, które moczy się w klajstrze i układa na kartce. Najlepiej najpierw
naszkicować wzór na kartce; można wyklejać jedynie kontury przedmiotów lub całe obiekty.
Po wyschnięciu papierowe wałeczki można pomalować farbami lub zostawić w naturalnym
kolorze. Obrazek można uzupełnić kredkami lub wykleić papierem, włóczką lub sznurkiem.
Malowanie na wilgotnym papierze – „mokre na mokrym”
Metoda polegająca na malowaniu na kartce papieru namoczonej w wodzie farbami wodnymi.
Na mokrej powierzchni kolory łączą się i przenikają wzajemnie, tworząc barwne plamy.
Powstała praca plastyczna ma po wyschnięciu bardzo delikatne kolory i lekko zaznaczone
kontury przedmiotów.
Kolorowe nakrapianki
Aby wykonać pracę tą techniką, potrzebne będą kształty wycięte z białego papieru ( mogą to
być: owoce, warzywa, figury, liście, zwierzęta czy owady). Układamy je na powierzchni
papieru (może to być zarówno kartka z bloku, brystol, jak i szary papier czy karton). W
osobnych naczyniach należy przygotować farbę plakatową rozcieńczoną z wodą. Farbę
nabieramy szczoteczką do zębów, następnie pryskamy na ułożony papier. Po zakończeniu
ściągamy papierowe kształty i tak uzyskujemy ciekawy efekt wizualny.
Haftowanie na papierze
Na papierze z bloku technicznego należy narysować dowolny wzór, potem za pomocą
kordonka i igły wyszyć kontury, a środek wypełnić kredką (można go także wyszyć, wymaga
to jednak większej wprawy).

Wyklejane obrazki z makaronu, kaszy, ryżu i innych ziarenek
To technika, która ostatnio zyskała dużą popularność. Obrazki można wykonywać na
papierze z bloku technicznego, kolorowym brystolu lub przedmiotach takich jak np.:
doniczki, deseczki lub świeczki. Należy zgromadzić makarony o różnym kształcie i kolorze,
oraz rozmaite ziarenka, takie jak: fasola, groch, różne kasze, nasiona słonecznika, dyni; mogą
też być koraliki, płatki kwiatów, a nawet nitki i sznurki. Po zaprojektowaniu wzoru, lub
ułożeniu kompozycji należy ją przykleić, używając odpowiedniego kleju (klej wikolowy lub
magic). Wyklejanki można również wykonywać na podłożu z masy solnej lub plasteliny.
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Wydrapywanka kolorowa
Polega na technice odpryskowej. Kartkę z bloku technicznego należy pokryć farbami
akwarelowymi, malując całą powierzchnię równomiernie np. trzema kolorami. Kiedy
wyschnie, całą płaszczyznę kartki pociera się świecą, a następnie zamalowuje czarnym
tuszem. Początkowo tusz może nie chcieć się wchłonąć. Zamiast farby akwarelowej i świecy
można użyć kredek świecowych lub pasteli olejnych. Kiedy tusz dobrze wyschnie, można przy
pomocy drucika lub nożyka wydrapać wzory lub ornamenty, odsłaniając kolorowe warstwy.
Należy pamiętać, aby została odpowiednia ilość czarnego tuszu, tworząc kolorowy rysunek na
czarnym tle [1, s.10]
Rys. 2 Wydrapywanka kolorowa

Źródło: http://www.mdk.lbl.pl/ps/1112/wystawa-odkrywanie-kolorow-mdk-74.html

Frotaż
Do stosowania tej metody nadają się przedmioty codziennego użytku (np. puzzle, tarki
kuchenne, sitka, sztućce, monety, papier ścierny), które należy przykryć kartką papieru i
delikatnie malować kredką świecową lub miękkim ołówkiem.
Wydmuchiwanki
Rozwodnione farby plakatowe lub tusze wydmuchuje się na papier za pomocą słomki do
napojów. Końcowy efekt pracy uzależniony jest od kierunku i sposobu wydmuchiwania
farby.
Obrazy z prasowanego wosku
Na papierze należy ułożyć kompozycję z woskowych ostróżyn (wykonanych z kredek
świecowych) w różnych barwach, następnie nałożyć folię aluminiową (kalkę techniczną) i
całość lekko przyprasować żelazkiem. Pod wpływem ciepła obraz wykonany z ostrużyn
kredkowych rozpuszcza się, co daje ciekawy efekt wizualny.
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Monotypia
To jedna z nielicznych technik graficznych dająca tylko jedną odbitkę. Na szybę lub płytkę
ceramiczną wykłada się nożem farbę plakatową lub temperową o miękkiej konsystencji i
rozprowadza twardym wałkiem do uzyskania jednolitej powierzchni. Na kartce papieru należy
naszkicować dowolny temat, położyć na szkło z farbą, rysunkiem do wierzchu. Następnie
kredką wodzimy po szkicu. Zdejmujemy odbitkę i rozkładamy do wyschnięcia. Można również
wykonać rysunek patykiem płasko ściętym (wówczas daje dwie grubości) lub twardą
końcówką bezpośrednio na płytce pokrytej farbą, zdejmując niejako farbę (w razie
nieudanego rysunku można bardzo łatwo go poprawić), a następnie przykładamy papier i po
wierzchu dociskamy wałkiem [1, s. 10]
Odlewy gipsowe
To lubiana i efektowna technika, którą można wykonać ciekawe formy rzeźbiarskie. Do
wykonania odlewów gipsowych potrzeba gipsu (może być budowlany), foremek (mogą być
silikonowe – przeznaczone do odlewów gipsowych, lub foremki do babek z piasku). Formę
przed wlaniem gipsu należy posmarować lekko olejem, co pomoże w wyjęciu gotowych,
wyschniętych już form gipsowych. Gips trzeba rozrobić z wodą do konsystencji śmietany
(należy zadbać o to, by masa nie miała grudek) i szybko wylać do foremek, a następnie
wygładzić z wierzchu. Gips można również wlewać do plastikowych butelek o różnym
kształcie i pojemności, a gdy gips wyschnie, rozciąć nożyczkami butelkę i ostrożnie wyjąć z
niej zastygniętą formę gipsową. Tak przygotowana masa doskonale nadaje się do
wykonywania rzeźb wg dowolnego pomysłu. Gips można również wylewać do większych
foremek, a następnie odbijać w nich różne przedmioty lub wykonywać odciski rąk lub stóp.
Gips jest bardzo plastyczny i można nadawać mu kształt nożykiem lub innym narzędziem.
Gotową formę można pomalować farbą lub pozostawić w naturalnym kolorze.
Malowanie na podkładzie z kaszy lub ryżu
Na grubym kartonie, posmarowanym obficie klejem roślinnym, należy rozsypać szybko
ziarenka ryżu lub kaszy. Po wyschnięciu karton spełnia funkcję podobrazia, które nadaje się
do tworzenia obrazów farbami plakatowymi.
Obrazy kleksa
Na kartkę z bloku rysunkowego lub technicznego należy wylać odrobinę tuszu i zgiąć kartkę
na pół lub rozetrzeć tusz (ponieważ często wycieka z pomiędzy kartek pracę należy
wykonywać na podłożu zabezpieczonym przed zabrudzeniami). Po wyprostowaniu kartki
należy ją wysuszyć; po całkowitym wyschnięciu pracy można domalować, dokleić lub
dorysować szczegóły.
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Rys. 3 Mandale wykonane z różnych elementów

Źródło: zasoby własne

Motywy wykorzystywane do pracy arteterapeutycznej powinny być inspirowane
potrzebami dzieci, dostosowane do ich zainteresowań i możliwości wykonawczych,
uwzględniające kontekst kulturowy, czasowy i regionalny.
Szczególnym motywem prac mogą stać się mandale – coraz częściej stosowane w
pracy edukacyjnej i terapeutycznej. Mandale to wytwory, motywy artystyczne (m. in.
rysunki), tworzone na planie koła. Ich tworzenie sprzyja rozwojowi twórczego myślenia,
niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, poprawie
koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności skupienia uwagi. Motywy te można wykonywać:
 z wykorzystaniem klasycznych technik plastycznych,
 w zabawach ruchowych z wykorzystaniem uczestników,
 z materiałów recyklingowych (połączone z lekcją ekologii),
 z jedzenia.
Rys. 4 Mandale z jedzenia

Żródło: zasoby własne
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BAJKA RELAKSACYJNA, CZYLI JAK POMÓC DZIECKU
W SYTUACJI TRUDNEJ
W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych istotne jest zadbanie, by
dzieci były skoncentrowane, odprężone i w miarę możliwości zrelaksowane, by czuły się w
danym miejscu i przy danej osobie bezpiecznie.
Pomocnym narzędziem w realizacji tego zadania często okazuje się opowieść lub
bajka relaksacyjna. Jest ona częścią biblioterapii (obok bajek psychoedukacyjnych lub
psychoterapeutycznych). Charakterystyczne dla bajki relaksacyjnej jest posługiwanie się
wizualizacją, mającą na celu stworzenie nastroju spokoju i odprężenia. Wizualizacja polega
na wywołaniu procesu widzenia pewnych obrazów w wyobraźni i dokładnym zobaczeniu
tych obrazów dzięki zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Dziecko angażując wyobraźnię, ma
poczucie oglądania ciekawego, kolorowego filmu [16, s. 21]. Bajka oraz osoba opowiadająca
powinny zapewniać poczucie bezpieczeństwa, a wizualizacje być dostosowane do możliwości
percepcyjnych dzieci.












Zasady tworzenia bajek relaksacyjnych:
w każdej bajce powinien być jeden główny bohater (realny lub fikcyjny), który będzie
miał cechy, dzięki którym dzieci będą mogły się z nim zidentyfikować;
rozwiązanie problemu musi być realistyczne;
czas trwania bajki to 5 – 10 min (w zależności od grupy wiekowej);
język powinien być adekwatny do wieku rozwojowego; w fabułę bajki wplecione są
instrukcje słowne, po których wykonaniu można osiągnąć stan relaksu;
miejsce faktów i zdarzeń zastępują opisy; podczas relaksacji główny bohater przenosi
się najczęściej na łono natury (las, plaża, góry), bajka i jej opowiadanie muszą więc
być polisensoryczne – powinny zawierać trzy struktury: słuchową, wzrokową i
czuciową. Struktura słuchowa to sformułowania w rodzaju: słyszysz szum strumyka;
wzrokowa: widzisz fale morskie, a czuciowa: wchodzisz na szczyt góry [25, s. 155].
Miejsce akcji bajki powinno być znane dzieciom;
bajka powinna być napisana w czasie teraźniejszym;
najważniejszą częścią bajki jest wprowadzanie dzieci w stan relaksu – czyli
wywołaniu stanu odprężenia i redukcji napięcia mięśniowego przez odpowiednią
wizualizację oraz pracę z oddechem; może temu towarzyszyć muzyka relaksacyjna w
tle. Należy stopniowo uczyć dzieci pracy relaksacyjnej; mogą temu służyć ćwiczenia
wprowadzające na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem różnych rekwizytów (m. in.
bańki mydlane, piórko);
zakończenie bajki powinno zawierać informacje, że dzieci, gdy tylko będą tego
potrzebowały, mogą przenieść się do krainy, gdzie przeniosła je opowieść – relaksacja;
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bajka powinna być raczej opowiadana niż czytana; dzieci powinny jej słuchać, leżąc, z
zamkniętymi oczami. Dobrą porą na naukę relaksowania przy bajkach jest
odpoczynek poobiedni. Podczas opowiadania instrukcje powinny być wydawane w
liczbie pojedynczej (np. zamknij oczy, połóż się wygodnie, posłuchaj płynącego
strumyka).

Poniżej przykładowe bajki relaksacyjne do wykorzystania w praktycznej pracy z dziećmi.
Bajki pochodzą z zasobów własnych; autorką jest Joanna Godawa.
O niebieskiej kuli, piaszczystej plaży, piratach, naleśnikach,
a przede wszystkim o chłopcu, który miał na imię Franek
W pewnym mieście, gdzie jest dużo domów, bloków i bardzo wysokich wieżowców,
gdzie krzyżują się ze sobą ruchliwe ulice, a samochody warczą jak głodne niedźwiedzie i
wszystkim się wszędzie bardzo, ale to bardzo śpieszy, mieszkał sobie mały chłopiec, który
nazywał się Franek.
Pewnego dnia Franio wracał ze szkoły. To był jeden z tych dni, kiedy kanapka nie
smakuje, cukierki się za szybko skończyły, najlepszy przyjaciel Staś zachorował i nie
przyszedł do szkoły, a na dodatek padał rzęsisty deszcz i wiatr huczał porywając ze sobą
wyschnięte liście porozrzucane po alejkach i chodnikach. Franek pomyślał, że ma dosyć już
tej pogody i jesieni i ogólnie ma dosyć właściwie wszystkiego. Szedł powoli, ciągnął nogę za
nogą i choć był zazwyczaj silnym i zdrowym chłopcem to dziś wydawało mu się, że zupełnie
nie ma siły i na dodatek chyba się rozchoruje. Głowa chłopca od czasu do czasu opadała,
ramiona były opuszczone zupełnie jak żagle na pirackim żaglowcu po przegranej bitwie, a
nogi ważyły chyba tyle, co pirackie działo armatnie, to znaczy po prostu, że były bardzo
ciężkie. Franek normalnie wracał ze szkoły, idąc bardzo szybko i błyskawicznie znajdował się
w domu, zawsze z burczącym brzuchem i apetytem godnym największego pirackiego
żeglarza, dziś nawet nie burczało mu w brzuchu a poruszał się tak wolno, że wyprzedzały go
gąsienice, stonogi a nawet ślimaki. Był zmęczony.
Nagle pomiędzy kamienicami, to są takie stare domy, zobaczył bardzo dziwne światło.
Zatrzymał się na chwilę zaciekawiony. Światło błysnęło tak błękitnie, przejrzyście i
migotliwie, że Franek postanowił sprawdzić, co to za dziwna rzecz jest ukryta między
kamienicami. Ku zdziwieniu chłopca nie znalazł tam nic, oprócz błękitnej szklanej kulki,
która zaczęła się coraz szybciej toczyć po brukowanym chodniku starego miasta. Franek
ruszył za kulką i nie wiadomo jak znalazł się przed swoim domem. Chwycił zdziwiony
tajemniczą kulkę i wszedł do mieszkania. Nikogo nie było w domu. Ściągnął kurtkę, kalosze i
czapkę, a plecak rzucił na ziemię. Wszedł do swojego pokoju i usiadł na łóżku, wyciągając
jednocześnie szklaną kulę z kieszeni spodni i…. Zaczęły się dziać rzeczy niesamowite! Cały
pokój wypełnił się pięknym niebieskim i żółtym światłem, a Franek nie leżał już na łóżku
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tylko na złotej, piaszczystej plaży, gdzie piasek był cieplutki, trochę szorstki, ale ostatecznie
bardzo miły i wygodny do leżenia. No i był tam też ocean, hmm, wiecie to takie piękne
miejsce jeszcze większe niż morze, ale jeśli nie byliście nad morzem to można ostatecznie
stwierdzić, że to miejsce podobne do morza. Chłopiec był zdziwiony, ale i bardzo zmęczony
postanowił, że powrotem do domu będzie martwił się później, natomiast teraz wyciągnie się
na cieplutkim piasku. Poczuł, że jego nogi i ręce stają się prawie bezwładne, trochę ciężkie i
zaczynają odpoczywać. Delikatnie gładził dłonią złotożółty piasek, a jego oczy stawały się
coraz bardziej senne, aż w końcu się zamknęły. Franek wdychał powietrze nosem, a
wypuszczał ustami, nawet czasem troszkę pochrapywał, ale to zupełnie troszeczkę. Jego buzię
delikatnie owiewał lekki wietrzyk, a słonko przyjemnie grzało go w policzki. To był
wspaniały wypoczynek. Wszystkie smutki, żale, zły humor i zmęczenie ulatywały z każdym
kolejnym oddechem, a chłopiec się uśmiechał. Wydawało mu się, że kiedy tylko trochę
odpocznie, na pewno spotkają go jakieś miłe przygody, kto wie, może nawet przypłynie tu
prawdziwy statek piratów i zabiorą Franka ze sobą na rejs po oceanie, bo w końcu chłopiec
najlepiej nadaje się na pirata i wie przecież już bardzo dużo o statkach i wszystkich ważnych
pirackich sprawach, i o skarbach oczywiście też.
Franek tak leżał i leżał, słuchając przyjemnego szumu fal rozbijających się o brzeg
plaży. To było bardzo przyjemne, ale nagle usłyszał też deszcz… Krople deszczu słychać
było coraz wyraźniej, ale zaraz jak to możliwe deszcz pada, a ja jestem suchy – dziwił się
chłopiec. Zaciekawiony powoli zaczął otwierać oczy, najpierw jedno, potem drugie.
Przeciągnął się, ziewnął i aż podskoczył ze zdziwienia. Rozejrzał się dookoła i okazało się, że
jest we własnym pokoju. To naprawdę dziwne… Franek czuł się silny, wypoczęty i głodny,
jak najgłodniejszy i najdzielniejszy wilk morski. Deszcz bębnił o parapet i szyby, cały świat
za oknem był przemoczony aż do ostatniej niteczki, a Franciszek Piratus Niepokonany (takie
tajne imię postanowił przyjąć chłopiec po swojej niedawnej przygodzie) miał dobry humor,
hmm, prawdę mówiąc, humor miał wyśmienity! Pałaszował właśnie porcję złocistych i
okrągłych jak słońce naleśników z dżemem śliwkowym, a w ręce mocno ściskał błękitną
kulkę i obiecał sobie, że jeśli tylko poczuje się zmęczony to zawsze może wrócić na ciepłą,
piaszczystą plażę i trochę odpocząć. Po obiedzie Franciszek postanowił namalować swoją
przygodę, a obrazek na pamiątkę przyczepić nad łóżkiem. To był bardzo ciekawy dzień,
niewykluczone, że jutro Franek przeżyje kolejną wspaniałą przygodę.
O miętowej polanie, kisielowym strumyku i rodzinie Państwa Królików
Nie od dziś jest powszechnie wiadomo, że jeśli ktoś chce się przytulić do kogoś
bardzo miłego i mięciutkiego, to najlepiej przytulić się do Królika.
Pewnego wieczoru, absolutnie spóźniony na obiad, z potarganą czupryną
kruczoczarnych włosów, wskoczył do domu Mark. Mówię wskoczył i wiem dokładnie, co
mówię, ponieważ Mark był Królikiem, no i co się tak dziwicie? Są rodziny Jaszczurów, znam
nawet Państwa Jaszczurowskich, są rodziny Ślimaków, o choćby państwo Ślimaczewscy, nad
stawem mieszkają Ropuszewscy, w trawie koło tego dużego kasztanowca dom mają państwo
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Wężowiczowie, na drzewie w dziupli mieszkają Wiewiórczewscy, no i na skraju Bukowego
Lasu mieści się mieszkanie (nieduże, ale przytulne i z widokiem na poziomkową polanę)
mieszkanie Rodziny Królików.
Państwo Królikowie – Pani Królikowa ma na imię Irenka, Pan Królik nazywa się
Jonathan, no i jest jeszcze Mark – syn Państwa Królików – ta opowieść będzie właśnie o nich.
Jak pamiętacie, Mark wpadł z impetem do mieszkania, a właściwie należałoby
powiedzieć, że no nory. Podskakiwał, podrygiwał, tańczył, śpiewał i robił 1000 rzeczy na raz.
Strącił łapką nuty z fortepianu Taty Królika, podskakując wylał na podłogę kawę Mamy
Królikowej i pobrudził cały stół zapiekanką z groszkiem, marchewką i ziemniaczkami. Nora
państwa Królików wyglądała tak, jakby przetoczyło się przez nią co najmniej tornado, hmm,
albo może i dwa tornada.
Mama Irenka i tato Jonathan spojrzeli na syna i porozumiewawczo mrugnęli do siebie
lewym okiem, oboje wiedzieli, że należy coś zrobić. Sprawa była pilna. A co Wy byście
zrobili?
Mama zawołała Marka do siebie, usiedli w pokoju Króliczka i zapadła na chwilę
cisza. Po chwili mama zapytała: znam zupełnie nową zabawę, czy chciałbyś się w nią ze mną
pobawić? Zabawę! A jaką zabawę? A czy ciekawa? I czy aby na pewno dobrze się w nią
bawi? Zabawa! Zabawa! Hurra! – podskakiwał uradowany i trzeba to przyznać, trochę
rozczochrany Króliczek.
Mama spokojnie zaproponowała, żeby się wszyscy razem położyli na mięciutkim
dywanie. Zaprosili też tatę do zabawy i gdy tak wygodnie rozłożyli się na podłodze, zaczęła
się ich wspaniała i najprawdziwsza w świecie przygoda.
Najpierw wymyślmy sobie jakieś wspaniałe miejsce, w którym miło byłoby się
położyć i odpocząć – powiedziała mama Irenka. Ja chętnie położyłbym się na mięciutkiej i
pachnącej trawie – dodał tatuś Jonathan. Ale żeby trawa pachniała miętowo i koniecznie,
koniecznie niech tam rosną poziomki i truskawki, i niech będą już takie dojrzale, że można je
zjadać prosto z krzaczka – wykrzykiwał radośnie króliczek. Cała rodzina państwa Królików
położyła się na miętowej trawie, było im miło, miękko i miętowo. Ich futerka zrobiły się
jeszcze bardziej mięciutkie niż zazwyczaj. Mama Irenka delikatnie głaskała Marka po głowie
i uszkach, a Króliczek był coraz bardziej spokojny i powoli stawał się nawet troszkę senny.
Ziewnął kilka razy, tak mocno, że mógłby połknąć za jednym zamachem całe stado
hipopotamów (co się dziwicie? Ludzie mówią, że ktoś ziewa tak, że mógłby połknąć muchę.
U Królików mówi się, że ktoś ziewa tak, jakby połknąć miałby stado hipopotamów).
I mama Irenka, i Króliczek Mark i tatuś Jonathan oddychali spokojnie i miarowo.
Wciągali zapach miętowej trawy i czerwoniutkich poziomek nosem, a pyszczkami wydychali
szare powietrze, a z nim wszystkie żale i smutki, zły humor i zmęczenie. Muszę Wam
powiedzieć, że tatuś Jonathan to nawet zaczął cichutko pochrapywać, ale to nikomu, ale to
nikomu nie przeszkadzało. Odpoczywali na łące, ich pyszczki delikatnie głaskał wiatr, a
słoneczko drapało ich po noskach i wąsikach. Mark stwierdził, że miło byłoby posłuchać
szumiącego strumyka, a Mama dodała, że owszem, że tak, ale najlepiej niech to będzie
strumyk, w którym płynie kisiel o smaku malinowym. Wszyscy zgodzili się, że to dobry
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pomysł i słuchali jak szumi malinowo-kisielowy strumień. Wiesz, mamo, to całkiem fajna
zabawa – powiedział Mark. Mama się uśmiechnęła i tatuś też, tylko nie wszyscy to
zauważyli, bo tatuś, musicie wiedzieć, miał bardzo bujne wąsy (bujne to znaczy po prostu, że
było ich dużo). Potem wyobrażali sobie jeszcze czekoladowe drzewa i lodowe chmurki, które
wpływają wprost do pyszczka. Oczywiście wszystkie chmurki były pomarańczowe, czyli o
smaku marchewki, bo taki smak jest ulubionym smakiem wszystkich królików. Tak sobie
leżeli i leżeli, i wymyślali rożne miłe, pachnące i smaczne rzeczy, kiedy to usłyszeli bardzo
dziwne burczenie. Co to może być? Ani ptaszki, ani muchy, ani komary, ani nawet trzmiele
… To trzy królicze brzuszki burczały coraz głośniej i głośniej z głodu. Powoli otworzyli oczy,
przeciągnęli się, ziewnęli i energicznie – jak to króliki potrafią – podskoczyli, dając
ogromnego susa prosto do kuchni. Ależ jesteśmy głodni- powiedzieli jednocześnie.
Tatuś, który wspaniale gotował, postanowił zrobić smakołyk, jakiego tylko mamusia i
Mark sobie zażyczą. Oczywiście wszyscy zgodzili się, że olbrzymie, żółte jak słońce
naleśniki z truskawkami i bitą śmietaną to najlepszy pomysł na kolację. Tatuś wesoło
podrzucał na patelni naleśniki, Królik Mark obierał truskawki a mamusia ubijała śmietanę.
Wszyscy mieli dobre humory i czuli się absolutnie wypoczęci i zadowoleni. Po
zjedzeniu całej góry naleśników, zdecydowali, że chętnie wybiorą się na wieczorny spacer, a
jeśli kiedyś poczują się zmęczeni, albo jeśli Króliczek Mark będzie taki nakręcony jak
najbardziej skręcona, nakręcona i wystrzałowa sprężyna na świecie, to zawsze mogą wrócić
na miętową polane i posłuchać śpiewu kisielowego strumyka.

Złota Lista Książek do czytania dzieciom,
opracowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom
Wiek 0 – 4 lata:
 Marta Bogdanowicz (opracowanie): Rymowanki – przytulanki
 Paulette Bourgeois, Brenda Clark: seria o Franklinie
 Jan Brzechwa: Wiersze i bajki
 Gilbert Delahaye : seria o Martynce
 Barbara Gawryluk : Dok, legenda o psiej wierności
 Dimiter Inkiow : Ja i moja siostra Klara
 Czesław Janczarski: Miś Uszatek
 Astrid Lindgren: Lotta z ulicy Awanturników
 Sam McBratney: Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
 Nele Most, Annet Rudolph: Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno
 Beata Ostrowicka-Lulaki: Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!
 Joanna Papuzińska: Śpiące wierszyki
 Renata Piątkowska: Opowiadania z piaskownicy
 Julian Tuwim: Wiersze dla dzieci
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Wojciech Widłak: seria o panu Kuleczce

Wiek 4– 6 lat:
 Florence and Richard Atwater: Pan Popper i jego pingwiny
 Hans Christian Andersen: Baśnie
 Wanda Chotomska: Wiersze; Pięciopsiaczki
 Carlo Collodi: Pinokio
 Waclaw Ctvrtek: O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci
 Iwona Czarkowska: Biuro zagubionych zabawek
 Eva Janikovszky: Gdybym był dorosły
 Roksana Jedrzejewska-Wróbel: Sznurkowe historie
 Asa Lind: Piaskowy Wilk
 Astrid Lindgren: seria o Pippi Pończoszance; Emil ze Smalandii
 Hugh Lofting: seria o Doktorze Dolittle
 Kornel Makuszyński: Przygody Koziołka Matołka
 Małgorzata Musierowicz: Znajomi z zerówki
 Alan A. Milne: Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
 Renata Piątkowska: Na wszystko jest sposób; Nie ma nudnych dni
 Małgorzata Strzałkowska: Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki
 Danuta Wawiłow: Wiersze
 Max Velthuijs: Żabka i obcy.
DRAMATERAPIA I ELEMENTY SOCJOTERAPII – PRACA Z TRUDNYMI
EMOCJAMI, PROCES GRUPOWY W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Socjoterapia to metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń
emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych; jest procesem
psychokorekcyjnym, leczniczym, ukierunkowanym na eliminowanie lub na zmniejszanie
poziomu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży [29, s.10].
Prawidłowa praca każdej grupy wymaga od prowadzącego znajomości procesu
grupowego i jego dynamiki. Grupa to zbiór trzech lub więcej osób, który spełnia następujące
warunki:
 pomiędzy osobami zachodzi bezpośrednia interakcja,
 mają one wspólny cel,
 w tym zbiorze obowiązują pewne normy zachowań,
 w zbiorze istnieje pewna struktura ról,
 członkowie tego zbioru mają świadomość, że stanowią odrębną grupę [17, s.19].
Proces grupowy odnosi się do się wszelkich relacji, jakie zachodzą między członkami grupy.
Poniżej przedstawiam fazy pracy grupy.
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1. Początek pracy grupowej
Początek współpracy zespołowej charakteryzuje się daleko posuniętą ostrożnością we
wzajemnych kontaktach. Nie wiemy, czego po kim możemy się spodziewać i na ile możemy
sobie pozwolić. Ludzie uważnie przyglądają się sobie wzajemnie, a w relacjach panuje
kurtuazja i dobre wychowanie. Grupa koncentruje się na tym, co wspólne i co stanowi
podobieństwo pomiędzy jej członkami. Przejawy indywidualizmu nie są mile widziane. Wraz
z upływem czasu grupa wchodzi w stan nieco zastałej sielanki. Ten stan pozornej integracji
czyni grupę nieefektywną i niezdolną do konstruktywnego działania. Głównie zjawiska
zachodzące w grupie (w tej fazie) to:
 badanie, sprawdzanie i nabywanie orientacji,
 nauka: jak funkcjonuje grupa, na co można sobie pozwolić,
 tworzenie nazwanych i nienazwanych norm,
 badanie swoich nadziei, obaw,
 precyzowanie oczekiwań, określanie osobistych celów,
 odpowiadanie sobie na pytanie, czy grupa jest bezpiecznym miejscem.
Postawa prowadzącego grupę w znacznej mierze determinuje kształtujący się poziom
zaufania. Należy m.in. z otwartością i akceptacją traktować negatywne uwagi członków
grupy. Charakterystyczną cechą rozpoczynania pracy grupowej jest mówienie o innych, a
także skupianie się na zadaniach niezwiązanych z pracą grupy. Budowanie zaufania – to
główne zadanie w początkowym tego stadium pracy.

2. Stadium przejściowe
Wraz z upływem czasu i nowymi wydarzeniami w grupie jej członkowie zaczynają czuć,
że dalej tak się nie da. Zaczyna się opór. To sygnał, że grupa przygotowuje się do wkroczenia
w nową sytuację.
Opór objawia się najczęściej:
 spadkiem motywacji do pracy,
 koncentracją na problemach interpersonalnych lub tendencjami do unikania grupy,
 milczeniem,
 uczuciem nudy,
 sennością,
 brakiem energii,
 spóźnianiem się,
 przedłużaniem przerwy,
 szeptami.
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Grupa wchodzi w etap kryzysu. Towarzyszy temu uczucie tak ulgi, jak i lęku. Ludzie
zaczynają mówić, co im nie pasuje. Często atakowany jest trener, podważane jego
kompetencje. Istotą tej fazy jest danie możliwości każdemu z uczestników jasnego i
otwartego wypowiedzenia się na temat tego, co mu odpowiada, a co nie. Pojawia się konflikt.
Jest to nieuniknione w każdej grupie, niezależnie od jej charakterystyki.
Nie należy od niego uciekać. Uczestnicy na nowo wówczas uczą się relacji z innymi
osobami.
Prowadzący:
 klaryfikuje,
 konstruktywnie pracuje z oporem,
 nie odpowiada atakiem na atak.
Jest to najtrudniejsza emocjonalnie faza procesu dla prowadzącego – bardzo często
emocje skupiają się na nim.

trudne

3. Stadium pracy konstruktywnej
Dobrze rozwiązany kryzys pozwala wejść grupie na wyższy poziom rozwoju. Miejsce
oporu zastępuje konstruktywna współpraca, grupa może współpracować i rozwiązywać nawet
najtrudniejsze zadania. Członkowie zespołu bez oporów i poczucia, że to może coś między
nimi popsuć wymieniają się informacjami zwrotnymi na temat jakości swojej pracy.
Następuje weryfikacja norm współżycia oraz wyczyszczenia relacji między ludźmi.
Faza ta jest okazją do klarownego wyłonienia się ról grupowych (za M. Belblinem):

Koordynator – potrafi zwiększyć efektywność pracy grupy; istotą jego
postępowania jest słuchanie opinii innych, zachęta, przekonywanie, godzenie
kontrowersji. Aktywizuje innych do pracy, tak aby jak najlepiej wykorzystać
indywidualne możliwości ludzi.

Komendant – ma silną potrzebę osiągnięć i jest bardzo zmotywowany. Zmusza
zespół do realizacji ambitnych celów i intensywnego działania. Krytykuje brak
działania, opieszałość, spoczywanie na laurach i bezwładność. Może mieć tendencje
do wymuszania i obrażania, co rodzi opór i wywołuje sytuacje konfliktowe.

Pomysłodawca – nieszablonowo podchodzi do rozwiązywania zadań i problemów,
ma wysoki poziom twórczego myślenia, jest kreatywny i skupia się na nowatorskim
podejściu do pracy. Często w swoich pomysłach nie liczy się z realiami
obowiązujących procedur i ograniczeniami.

Merkury – jest przyjazny,
utalentowany w nawiązywaniu relacji
interpersonalnych, entuzjastyczny. Dzięki licznym kontaktom potrafi dotrzeć do
różnych miejsc i informacji przydatnych dla zespołu.

Racjonalny Analityk – stoi nieco z boku zespołu, jest obserwatorem, a
jednocześnie potrafi wnikliwie analizować sytuację i problematykę pracy zespołu; jest
krytyczny, ale także obiektywny. Bezstronnie analizuje fakty i wspiera w
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podejmowaniu rzeczowych decyzji.
Dusza Zespołu – dla niego najważniejsze jest utrzymanie dobrego klimatu w
zespole, stara się łagodzić konflikty, jest bardzo empatyczny i ciepły w relacjach z
innymi.
Perfekcjonista – skoncentrowany na pracy merytorycznej, dba o szczegóły, jest
zdyscyplinowany i skrupulatny, często martwi się, czy wszystko przebiega
prawidłowo.
Realizator – koncentruje się na realistycznym wykonaniu pracy, motywuje do
działania, jest nastawiony na realizację, dobrze wykonuje projekty, wdraża plany.

W fazie współpracy w centrum zainteresowania jest cel zadaniowy, a nie relacje
interpersonalne, które dominowały we wcześniejszych fazach. Normy grupowe, również te
dotyczące komunikacji, są jasne. Ludzie mają umiejętność w miarę bezbolesnego
rozwiązywania konfliktów. Członkowie grupy potrafią również mówić o sprawach trudnych
w sposób jasny i jednoznaczny. Cechuje ich otwartość oraz zdolność do szybkiego uczenia
się nowych umiejętności. Doświadczają możliwości stworzenia środowiska zdolnego do
zmian.
Po pewnym okresie harmonijnej współpracy koło się zamyka i niektórzy zaczynają mówić
o pewnym przesłodzeniu i o tym, że coś tu jest nie tak... Być może zbliża się nowy kryzys.
Nie będzie już tak dramatyczny, jak pierwszy, ponieważ cechą tej grupy staje się zdolność do
jego rozwiązywania. Jest to naturalna, dynamiczna fazowa praca grupy, gdzie naprzemiennie
pojawia się kryzys i konstruktywna praca.
4. Koniec pracy
Następuje podsumowanie doświadczeń, wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy. Należy
odpowiedzieć sobie na pytanie: Co znaczyło dla mnie to doświadczenie? Co dalej mogę
zrobić? To dobry czas na załatwienie niedokończonych spraw, udzielenie informacji
zwrotnych, wsparcie dalszych działań.
DRAMA
Drama to edukacja przez działanie włączające emocje i wyobraźnię. Wykorzystuje
naturalne umiejętności wchodzenia w rolę, odgrywania w swobodny sposób celowo
zaaranżowanych aktywności. Polega na kreowaniu sytuacji, w których uczestnicy dostają
szanse na identyfikowanie się z innymi osobami [28, s.7]. Jest metodą pedagogiczną, która
ułatwia i przyspiesza naukę oraz wszechstronne dojrzewanie dziecka do społecznego i
twórczego życia [21, s.7]. Drama angażuje do działania ciało, intelekt, ale przede wszystkim
emocje – jednym z podstawowych narzędzi jest szeroko pojęta improwizacja. Zajęcia
dramowe sprzyjają:
 kształtowaniu kompetencji społecznych,
 samoświadomości swoich mocnych stron,
 psychokorekcji emocjonalnej,
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przekraczaniu osobistych ograniczeń natury intra- i interpersonalnej.

Techniki dramowe można podzielić na:
 ćwiczenia wykorzystujące zmysły do rozwijania wyobraźni,
 inscenizację, kostium,
 rolę,
 rzeźbę i jej warianty,
 rozmowę, ćwiczenia głosowe,
 etiudę pantomimiczną,
 improwizacją,
 scenkę improwizowaną,
 przedstawienie improwizowane,
 obraz (obraz bez ruchu, żywy, stop-klatka, zdjęcie),
 film i jego rodzaje,
 rysunek,
 przedmiot – znak,
 plan, mapę, makietę, list,
 dziennik, pamiętnik,
 zabawę [8, s.11 – 29].
Wprawki dramowe (ćwiczenia na rozgrzewkę) i socjoterapeutyczne:
 przywitanie bez słów – wszyscy chodzą po sali w sposób niezorganizowany i witają
się ze sobą bez słów;
 rozgrzewki językowe, np.: powiedz coś tak, jak ktoś bardzo wesoły, zły, zrozpaczony;
 rozgrzewki ruchowe, np.: usiłujemy wejść do zatłoczonego autobusu, stoimy wszyscy
w ciasnym metrze, uciekamy przed psem;
 ćwiczenia mimiczne, np. przedstawiamy różne stany emocjonalne bez dźwięków,
tylko za pomocą ruchu i mimiki twarzy.
Ćwiczenia związane z umiejętnościami interpersonalnymi:
płaszcz eksperta – prowadzący powierza grupie zadania zgodne z kompetencjami
ekspertów, w roli których występują uczestnicy; ćwiczenie służy wprowadzeniu treści
2

edukacyjnych ;
karty czasowe – uczestnicy improwizują, opierając swe działania twórcze na
momentach czasowych wyszczególnionych na otrzymanych kartach; np. tydzień temu;
ćwiczenie służy odtworzeniu sekwencji zdarzeń w określonej historii;
improwizacja
– uczestnicy spontanicznie odgrywają role powierzone przez
2

Za: http://stop-klatka.org.pl/drama, dostęp: 04.2014
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prowadzącego;
rola z podłogi – uczestnikom prezentuje się karty zawierające określone role,
znaczniki miejsca i czasu, które składają się na sytuację dramową; następnie
uczestnicy wcielają się w swoje role;
kojarzysz mi się z… – patrząc na wybranego uczestnika, członkowie grupy mówią, z
czym im się on kojarzy (należy określić kategorię: np. z jakim zwierzęciem, rośliną,
samochodem);
indiańskie imiona – każdy z uczestników na czas trwania pracy grupowej przybiera
nowe imię na indiański wzór (np. Słoneczny poranek, Dzika strzała);
rzeźba grupowa – zadaniem jednej osoby jest ułożyć (ustawić) z pozostałych
członków określoną figurę; zadanie po cichu przekazuje prowadzący, potem
uczestnicy mają zgadnąć, czym lub kim są (przykładowe zadania: Ułóż z grupy
szczęśliwą wioskę, zadowoloną rodzinę, wycieczkę samolotową, czasoprzestrzeń).
Pobudzanie twórczego myślenia oraz zdolności (szczególnie przydatne w pracy z dziećmi
starszymi):
Co by było, gdyby…– Grupę dzieli się na zespoły 4-osobowe. Każda podgrupa opisuje
na kartkach, co by było, gdyby:
 ludzie potrafili latać;
 nie było przyciągania ziemskiego;
 nie było szkoły;
 pieniądze były niewidzialne.
Po zakończeniu prac w podgrupach prezentowane są wyniki na forum całej grupy.
Kot ministra – doświadczenie pobudza twórcze abstrahowanie. Jeden z uczestników
bezgłośnie wymienia kolejne litery alfabetu, inny w pewnym momencie mu przerywa.
Litera, przy której się zatrzymał, np. b, staje się pierwszą literą długiego ciągu
wyrazów ( przymiotników), którymi możemy określić tytułowego kota ministra, np.
kot ministra jest biały, kot ministra jest brzydki, kot ministra jest bankierem…
Tysiąc definicji – wybieramy przedmiot do definicji (np. szklanka, tata, bajka),
opisujemy go wstępnie, staramy się jak najlepiej poznać, a następnie grupa ma za
zadanie podać jak największą liczbę definicji tego przedmiotu, zaczynając od słów:
szklanka jest to…
Lista atrybutów – doświadczenie podobne do ćwiczenia Tysiąc definicji, przy czym
zadaniem grupy jest wymyślić jak najwięcej cech (przedmiotów, zjawisk, stanów itp.),
np. szklanka jest… (należy pamiętać, że wspomnianą szklankę mają określać tylko
przymiotniki).
Ukryta zasada – ćwiczenie logiczno-ruchowe; grupę dzieli się na dwa podzespoły,
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każdy z nich ustawia się w szeregu według jakiegoś klucza (np. wg wzrostu, płci,
koloru oczu); zadaniem drużyny przeciwnej jest odkryć jak najszybciej tę zasadę.
Lista do zapamiętania – prowadzący wymyśla 10 pojęć (np. czas przeszły,
lodołamacz, cichy wietrzyk, laptop, pyszne lody, ulubiona zabawka, mój najlepszy
kolega, najlepsze jedzenie, zimna woda, ciepły wieczór), następnie czyta je grupie (w
odstępach ok. 3 – 5 s); zadaniem każdego uczestnika jest na wcześniej
przygotowanym papierze odtworzyć tę listę za pomocą rysunków, a następnie przejść
do innych zajęć. Po pewnym czasie wracamy do rysunków; zadaniem dzieci jest
odtworzyć wypowiadane hasła na ich podstawie.
Pisanie scenariuszy – zadaniem grupy jest napisanie fantastycznego, futurystycznego
scenariusza, dotyczącego np. rozwoju szkoły, miasta, dziedziny wiedzy, dzieci i
nauczycieli, życia społecznego. Uczestnicy mają sobie wyobrazić, jak ta dziedzina czy
osoby będą wyglądać za kilkadziesiąt lub kilkaset lat, co się wtedy będzie działo, jakie
atrybuty będą posiadać.
Doświadczenia związane z motywacją (dla dzieci starszych):
Miasto kobiet – celem doświadczenia jest zaprojektowanie miasta, społeczności, które
będzie idealnie dostosowane do potrzeb jakiejś grupy (np. dzieci, uczniów, rodziców
lub nauczycieli, maniaków komputerowych); grupę należy podzielić na dwa lub trzy
podzespoły pracujące indywidualnie; do dyspozycji uczestników powinien być arkusz
szarego papieru (rysowanie i projektowanie miasta lub zapisywanie pomysłów).
Maszyna bez wad – zadaniem grupy jest zaprojektowanie takiej maszyny, urządzenia,
która będzie pozbawiona jakichkolwiek wad (czyli ma to być urządzenie, które się nie
psuje, nie wymaga dużych nakładów finansowych, nie zatruwa środowiska itp.). Po
wybraniu przedmiotu, w pierwszej kolejności należy ustalić wszystkie jego wady,
następnie w podgrupach wymyślić sposoby eliminacji tych niedogodności urządzenia.
Moja największa bzdura – każdy uczestnik szuka w swoich doświadczeniach
przykładów sytuacji, w której faktycznie poważnie się mylił. Następnie każda osoba
odpowiada na pytanie: Które z moich przekonań okazało się największą bzdurą?

Przezwyciężanie przeszkód:
Alternatywne zakończenie – dzielimy grupę na kilkuosobowe zespoły; zadaniem
każdego jest ułożenie do wybranej klasycznej bajki (Kopciuszek, Śpiąca Królewna
itp.),innego, alternatywnego zakończenia (np. w stylu telenoweli, horroru). Każda
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podgrupa losuje bajkę oraz styl, w jakim ma ona zostać zakończona.

3

Proste doświadczenia przydatne w pracy nad pobudzaniem rozwoju zmysłów
(szczególnie przydatne w pracy z dziećmi młodszymi):
1. Smak i węch:
 rozpoznawanie po zapachu pokarmów ukrytych w różnych miejscach;
 rozpoznawanie pokarmów za pomocą smakowania z zamkniętymi oczami (uwaga na
alergie pokarmowe dzieci i eksponowanie dzieciom wegetarianom mięsa!).
2. Słuch:
 odtwarzanie i zapamiętywanie usłyszanych dźwięków;
 słuchanie z zamkniętymi oczami instrumentów muzycznych, rozpoznawanie
instrumentów, powtarzanie w odpowiedniej kolejności (szczególnie przydatne są tu
instrumenty etniczne);
 słuchanie dźwięków wydawanych przez przedmioty, które na co dzień mają zupełnie
inne zastosowanie.
3. Dotyk:
 zanurzenie rąk w wodzie o różnych temperaturach;
 zanurzanie rąk w różnych substancjach (np. mąka, kisiel, woda, groch) z zamkniętymi
oczami;
 dotykanie różnych powierzchni i materiałów;
 odgadywanie przedmiotów po samym dotyku – tzw. tor przeszkód, gdzie w pudełkach
(z otworem na rękę) umieszczane są przedmioty o różnych kształtach, temperaturze
itp.
4. Wzrok:
 prowadzący układa różnorodne przedmioty na stoliku w zróżnicowanej kombinacji,
dzieci mają obserwować ekspozycję ok. 20 s. Następnie zamykają oczy, prowadzący
ukrywa niektóre przedmioty, a zadaniem dzieci jest odgadnąć, które przedmioty
zniknęły;
 podobne doświadczenie można wykonać ze zdjęciem, gdzie dzieci mają podać jak
najwięcej szczegółów z obejrzanej i następnie zabranej fotografii;
 dziecko wykonuje określoną choreografię ruchową – z użyciem tylko rąk lub całego
ciała; drugie dziecko lub cała grupa próbuje odtworzyć po kolei prezentowany układ.

3

Doświadczenia i ćwiczenia pochodzą z praktyki własnej oraz z książki E. Nęcka i inni: Trening
twórczości [27].
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Zabawy z chustą animacyjną w pracy dramowej i socjoterapeutycznej
Chustę animacyjną wykorzystuje się w pracy grupowej, do integracji, do wielu
indywidualnych celów terapeutycznych realizowanych na tle grupy, m.in. integracji z innymi
osobami, kształtowania poczucia własnej wartości, komunikacji, współdziałania, koordynacji
wzrokowo-ruchowej. Do pracy z chustą wymagana jest stosunkowo duża przestrzeń,
adekwatna do liczby uczestników (może w niej brać bezpiecznie udział od 5 do maksymalnie
18 osób). W zamkniętych przestrzeniach funkcje te najlepiej spełnia sala gimnastyczna lub
pusta sala do arteterapii.
Ćwiczenia rozgrzewkowe
Przebieganie pod chustą
Dzieci podnoszą i opuszczają chustę; na komendę osoby prowadzącej uczestnicy trzymający
określony kolor lub kolory zamieniają się miejscami, przebiegając pod chustą.
Fale:
Na chustę wrzucane są lekkie przedmioty; dzieci intensywnie ruszają chustą, ale tak, aby
żaden przedmiot z niej nie spadł.
Piłka
Zadaniem uczestników jest wrzucić do środka piłkę lub kulkę papieru; dla utrudnienia jeden z
uczestników ma za zadanie wyrzucić piłkę na zewnątrz chusty.
Deszczowa chmura
Zadaniem 2 – 3 osób trzymających chustę jest nakryć nią pozostałych uczestników; inne
dzieci uciekają przed goniącą je chmurką.
Karuzela
Dzieci trzymające chustę śpiewają dowolną piosenkę, na początku bardzo powoli, stopniowo
zwiększając szybkość śpiewania; jednocześnie przekazują sobie chustę (za uchwyty) w rytm
melodii.
Rekin
Uczestnicy siedzą w kręgu, nogi mają pod chustą; wybrana osoba – rekin – znajduje się pod
chustą; jej zadaniem jest wciągnąć pod chustę po kolei za nogi wszystkich uczestników,
którzy w wodzie zamieniają się w rekiny.
Ćwiczenia integracyjne:
Kogo brakuje
Dzieci stojące w kręgu zamykają oczy, wyznaczona osoba wchodzi pod chustę; po otworzeniu
oczu zadaniem grupy jest odgadnąć, kogo brakuje (początkowo może to być jedna osoba;
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liczbę dzieci pod chustą można sukcesywnie zwiększać).
Imiona 1
Ćwiczenie dla utrwalenia znajomości imion. Dzieci stojące w kręgu i trzymające chustę
wypowiadają swoje imiona. W drugiej kolejce uczestnicy powtarzają imiona swoje oraz
poprzedników (pierwsza osoba mówi swoje imię, druga osoba mówi imię pierwszej i potem
swoje, trzecia osoba mówi imię pierwszej, drugiej, a następnie swoje itd.).
Imiona 2
Dzieci siedzą na chuście, rzucają do siebie piłkę, mówiąc swoje imię oraz imię dziecka, do
którego rzucana jest piłka.
Kurtyna:
Grupę dzieli się na dwie części stojące po przeciwległych stronach; dwie osoby stoją na
krzesłach, trzymając chustę, i robiąc z niej kurtynę. Każda podgrupa wyznacza jednego
uczestnika, który wychodzi na środek. Na znak prowadzącego chusta opada i muszą oni jak
najszybciej powiedzieć imię przeciwnika. Osoba, która się pomyli, powie imię wolniej,
przechodzi do drużyny przeciwnej.
Przenieś miskę
Zadaniem uczestników jest przenieść na naprężonej chuście miskę z wodą w wyznaczone
miejsce. Dla dzieci starszych, utrudniając zadanie, można wydać polecenie przeniesienia, np.
innej osoby do drugiego pomieszczenia.

Ćwiczenia relaksacyjne oraz na poczucie bezpieczeństwa w grupie:
Muzyczna chusta
Dzieci ruszają chustą w takt granej muzyki (wyciszającej i relaksacyjnej), zarówno w pozycji
siedzącej, jak i leżącej.
Bańki mydlane
Dzieci leżą na chuście, prowadzący puszcza nad nimi bańki mydlane; zadaniem uczestników
jest nie odrywając się od podłogi, dmuchać na bańki tak, aby nie pękły. Inną odmianą tego
doświadczenia jest zabawa z balonami.
Bujanie w chuście
Dziecko kładzie się na środku chusty, pozostali uczestnicy powoli naprężają ją i podnoszą
leżącego, następnie delikatnie bujają. Uwaga – zabawa wymaga szczególnego nadzoru ze
strony opiekunów.
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Naleśnik
Dziecko leżące na brzegu chusty powoli jest zawijane przez pozostałych uczestników w
formę naleśnika, następnie powoli przez wszystkich odwijane.
Kwiat lotosu
Jeden z uczestników siada na środku, pozostali trzymając za uchwyty, powoli zawijają go,
przemieszczając się po okręgu, zgodnie ze wskazówkami zegara, do momentu, kiedy nie
powie stop. Następnie powoli jest odwijany.

4

Karty dialogowe
Karty dialogowe to pomoc dydaktyczna przeznaczona do pracy z każdą grupą wiekową. W
metodzie tej wykorzystywane są talie kart ze specjalnie przygotowanymi obrazkami i
rysunkami tematycznymi, Do najczęściej wykorzystywanych zestawów należą karty:
 ECCO – 99 kart o charakterze abstrakcyjnym,
 MORENA – 22 karty przedstawiające ślady dłoni i stóp, 88 kart prezentujących życie
w brazylijskiej puszczy,
 HABITAT – 88 kat na temat związku człowieka z przyrodą,
 MYTHOS – 55 kart do opowiadania i przedstawiania mitów oraz legend.

Rys. 6 Karty dialogowe

Źródło: http://klanza.eu/kategoria-Karty_edukacyjne_i_dialogowe_376.html

Karty nie mają ustalonych znaczeń i interpretacji psychopedagogicznych, mają
charakter projekcyjny – są impulsem do indywidualnej aktywności. W pracy tą metodą
wyeliminowano współzawodnictwo, nie ma ani wygranych ani przegranych, co mogłaby
sugerować nazwa tych pomocy. Zasady zależą w głównej mierze od charakteru zajęć i
możliwości uczestników. Uczestnictwo w zajęciach z wykorzystaniem tej metody powinno

4

Zabawy w większości pochodzą z pozycji: A. Wasilak: Zabawy z chustą [34].
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być dobrowolne. Należy unikać krytyki przedstawianych wypowiedzi, nie powinno się
przerywać ani nadmiernie interpretować skojarzeń uczestników.
Karty służą zabawie, integracji, swobodnemu wywoływaniu skojarzeń, a co za tym
idzie identyfikacji i werbalizacji myśli, uczuć i emocji. Można je wykorzystać m.in. do
budowania historii i opowieści, identyfikacji marzeń i planów, budowania drzewa
genealogicznego, budowania wymarzonego krajobrazu, identyfikacji trudnych i stresujących
sytuacji w życiu, odgrywania ról na zadany temat, tworzenia tableau grupy i dzienników
fantazji.

ANIMALOTERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA WIELOPŁASZCZYZNOWEGO
ROZWOJU DZIECI W PROCESIE TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Zooterapia (animaloterapia), czyli terapia z udziałem zwierząt, to bardzo często
stosowana metoda w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie
chętnie stosowana w szkolnictwie specjalnym. Najpopularniejsze formy animaloterapii to:
 hipoterapia,
 dogoterapia,
 felinoterapia,
 delfinoterapia,
 onoterapia.
Ze względu na charakter niniejszego opracowania oraz powszechną znajomość
hipoterapii i dogoterapii, poniżej zostanie czytelnikowi przybliżona i scharakteryzowana
felinoterapia, onoterapia i delfinoterapia.
Felinoterapia to jedna z najmłodszych dziedzin zooterapii; jest formą kontaktowej
terapii z wykorzystaniem kotów. Założenia tej terapii są podobne, jak w przypadku
dogoterapii. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów felis (łac.) – kot oraz therapeia
(grec.) – opieka, leczenie. Terapia ta znalazła szerokie zastosowanie w USA, Szwecji,
Wielkiej Brytanii. W Polsce pojawiła się pod koniec 2005 r. Terapeuci pracują z kotami w
domach opieki, domach seniora, więzieniach, domach dziecka. Są to zarówno sesje
indywidualne, jak i grupowe. W Szwecji z powodzeniem stosuje się felinoterapię w pracy z
dziećmi molestowanymi seksualnie i z autystykami [12].
Felinoterapia wspiera rozwój w obszarach obejmujących:
 doskonalenie sprawności ruchowej oraz koordynacji;
 koncentrację uwagi;
 komunikację;
 rozwój umiejętności identyfikowania i ekspresji emocji;
 relaksację;
 naukę odpowiedzialności oraz uważności;
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wsparcie rozwoju empatii;
stymulację rozwoju polisensorycznego;
rozwijanie otwartości na nowe zdarzenia i na nowe osoby;
kształtowanie orientacji autopsychicznej;
wzbudzanie spontanicznej aktywności [12].

Oprócz korzyści psychologicznych felinoterapia ma też wpływ na zdrowie fizyczne.
Kontakt z kotem obniża ciśnienie, poziom trójglicerydów i cholesterolu we krwi, przez co
zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia. Poza tym głaskanie, przytulanie,
podnoszenie, karmienie kota to najprzyjemniejsza gimnastyka, jaką można sobie wymarzyć.
Ćwiczenia wykonywane podczas tych czynności poprawiają ruchomość stawów, a co za tym
idzie zmniejszają dolegliwości bólów związanych z reumatyzmem. Osoby biorące udział w
zajęciach ze zwierzętami zwiększają swoją aktywność nie tylko w czasie zajęć, ale i długo po
5

nich.
Felinoterapię można stosować u dzieci:
 w szpitalach, gdzie pomaga łatwiej znosić chorobę; samą obecnością koty odwracają
uwagę od trosk leczenia, a dotyk działa relaksująco, kojąco;
 nadpobudliwych, z zaburzeniami zachowania i emocji;
 autystycznych;
 z chorobą Downa;
 z zaburzeniami lękowymi;
 nieśmiałych i zahamowanych społecznie;
 przewlekle chorych;
 zdrowych, u których chce rozwijać ekspresję twórczą, empatię, inteligencję
emocjonalną [12].
Ponadto felinoterapia może być stosowana przy różnych zaburzeniach i problemach u
ludzi dorosłych i starszych. Zdecydowanym przeciwwskazaniem do stosowania tego typu
terapii jest alergia oraz lęk przed kotami [12].
W felinoterapii powinny brać udział koty: zdrowie, zaszczepione, odrobaczone,
będące pod stałą kontrolą weterynarza, w wieku powyżej roku (wykształcony układ
odpornościowy zwierzęcia), zrównoważone, chętne do nawiązywania kontaktów z ludźmi,
czujące się komfortowo w podróży, łagodne, socjalizowane, tolerujące nowe sytuacje ( m.in.
podróż, nowe miejsca i nowe osoby). Nie ma rasy szczególnie predysponowanej do tego typu
pracy. Przeciwwskazaniem jest natomiast stosowanie ras bezwłosych, ze względu na zdrowie

5

Za: www.felinoterapia.org, data dostępu: 02.2014
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zwierząt (delikatniejszy układ immunologiczny) oraz ograniczenia bezpośrednich kontaktów
z dziećmi (brak przyjemnego w dotyku futra).
Elementy wykorzystywane na zajęciach grupowych z udziałem kota:
 bezpośredni kontakt z kotem: głaskanie, branie go na ręce, zabawa kontaktowa ;
 zajęcia integracyjne z kotem jako ko-trenerem;
 opowieści o kotach – felinobajka;
 rozmowy na temat kotów, m.in. z wystawcami, hodowcami, weterynarzami;
 połączenie z innymi technikami, m.in. muzykoterapią i plastykoterapią.

6

Przykładem na skuteczne połączenie felinoterapii i bajkoterapii jest stworzenie bajki
terapeutycznej, gdzie jedną z głównych ról odgrywa kot, który w realnym świecie pracuje z
dzieckiem. Poniżej przykładowa tzw. felinobajka, stworzona na potrzeby dziecka, które brało
udział w psychoterapii i felinoterapii. Jego głównym problemem był nadmierny
perfekcjonizm i wysoki poziom stresu pojawiający się przy nawet najmniejszych
niepowodzeniach.
7

Łaciata
Było sobie kiedyś miasto, ani duże, ani małe, takie zupełnie w sam raz. Płynęła przez
nie rzeka, która dzieliła miasto na dwie połowy. Jedna część była czarna a druga biała. Każdy
człowiek, który tam mieszkał miał dwa domy – czarny i biały. Mieszkańcy tej krainy rodzili
się cali biali, ale gdy tylko byli niegrzeczni albo coś im się nie udało robili się czarni i na
resztę dnia musieli przeprowadzić się do swoich czarnych domów po drugiej stronie rzeki.
Dziwna to była kraina, a na moście łączącym obie części miasta panował ciągle tłok.
Czy ciekawi Cię jak wyglądał dzień chłopca w takiej krainie?
Budził się cały bialutki jak mleko, ubierał się w białe ubranie, jadł białe śniadanie i szedł do
szkoły – domyślasz się pewnie, że do białej szkoły. Tam uczył się z innymi dziećmi, ale gdy
tylko coś mu nie wychodziło, nawet coś zupełnie niewielkiego, np.: pomylił się w liczeniu na
matematyce, powolutku zaczynał robić się czarny, zaczynała boleć go głowa, a czasem nawet
brzuch, miał już do końca dnia zły humor i smutną buzię. Chłopiec musiał przeprowadzić się
wtedy na resztę dnia do czarnej strony miasta i dokończyć lekcje w czarnej szkole. Dopiero
następnego dnia budził się biały i mógł przeprowadzić się znowu na białą stronę miasta.
Aż pojawiła się Łaciata…
Łaciata kotka i czarna i biała! Chodziła sobie po obu stronach miasta, a każdy, kto ją
zobaczył dziwił się bardzo.
Patrzcie, patrzcie! – wołali ludzie.
Ten kot nie jest ani czarny, ani biały – dziwiły się dzieci.
Tak, tak to bardzo dziwne – powtarzali dorośli.
6

Tamże.
7

Bajka pochodzi ze zbiorów J. Godawy.
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Wkrótce całe miasto mówiło już tylko o Łaciatej. Inne koty patrzyły z
zainteresowaniem i pytały: Jaki Ty masz właściwie humor? Dobry czy zły? Wszystko Ci się
dziś udaje, czy może masz kiepski dzień? A po chwili mały chłopiec zapytał: To właściwie,
które łatki powinny zniknąć: czarne czy białe?
Łaciata popatrzyła na mieszkańców, usiadła wygodnie w fotelu, który niewidomo skąd
pojawił się na ulicy i powiedziała spokojnie: Mam i czarne, i białe łatki, bo u mnie jest trochę
dobrze, a trochę źle. Czasem mi coś się udaje, a czasem nie, mam dobry humor, a chwilę
później gorszy, ale nie przeprowadzam się z tego powodu do czarnej krainy!
Zapadła cisza… Wszyscy ludzie zastanawiali się tylko nad jednym: Jak stać się
łaciatym? Nagle mały chłopiec nieśmiało zapytał: To jak, jak stać się łaciatym?
Kotka przeciągnęła się leniwie i mrucząc zapraszała mieszkańców na wygodny fotel.
Następnie sama sadowiła się na ich kolanach i przyjaźnie mruczała. Po chwili zaczynały
pojawiać się pierwsze łaty i każdy rozumiał już, że humor może być łaciaty, a nie tylko albo
biały, albo czarny.
Onoterapia
Onoterapia jest stosunkowo mało popularną w Polsce kontaktową formą terapii z
osłami. Zasady pracy z tymi zwierzętami są bardzo zbliżone do hipoterapii, niektóre źródła
podają wręcz, że jest to jej odmiana. Osły są predysponowane do pracy terapeutycznej
zarówno ze względu na budowę (są niższe i mniej pochyłe niż konie), motorykę i
wytrzymałość oraz czynniki charakterologiczne (są bardziej cierpliwe, towarzyskie i bardziej
uległe od koni). Terapia ta jest dedykowana osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi,
jak i problemami natury psychicznej. Przeciwwskazania to: lęk przed tymi zwierzętami,
alergia.
Zajęcia tego typu składają się najczęściej z dwóch etapów:
 nawiązania kontaktu, poznania, oglądania zwierząt, przyzwyczajania się do ich
obecności, sposobu funkcjonowania;


8

kontaktu fizycznego.

8

Za: http://www.onoterapia.pl
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Rys.7 Onoterapia

Źródło: http://www.laviadiporsenna.it/photogallery.htm

Delfinoterapia
Delfinoterapia (DAT – Dolphin Assisted Therapy) to forma zooterapii, oparta na
kontaktach z delfinami. Jest ona stosunkowo popularna na świecie, w Polsce głównie ze
względów ekonomicznych jeszcze nie występuje (fundacje od kilku lat starają się jednak
wprowadzić tę formę pomocy w naszym kraju).
Delfinoterapia odbywa się w wodzie; do jej największych zalet należą:
 bezpośredni kontakt ze zwierzętami w środowisku wodnym,
 ultradźwięki emitowane przez delfiny stymulujące prawidłowy rozwój ośrodkowego
układu nerwowego.

9

9

Za: www.fundacjatrampolina.pl
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Rys. 8 Delfinoterapia

Źródło: http://www.fundacjatrampolina.pl/delfinoterapia-w-bodrum-maj-czerwiec-2013-franus/

IPETY –

INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
Za opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego odpowiada
zespół, złożony ze specjalistów i nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem. Program
musi powstać do trzydziestu dni od przedstawienia przez rodziców dokumentów związanych
z potrzebami kształcenia i wychowania specjalnego. Prace zespołu powinna koordynować
osoba pracująca najczęściej z dzieckiem – jest to z reguły wychowawca klasy, może to być
również inna osoba wyznaczona przez dyrektora placówki. W pracach zespołu (częstotliwość
spotkań uzależniona od potrzeb), mogą brać również udział przedstawiciele poradni
psychologiczno-wychowawczej oraz specjaliści innych dziedzin (w miarę zapotrzebowania).
Program musi zostać opracowany na czas, na jaki zostało wydane orzeczenie z poradni; musi
być też oparty na pełnej diagnozie funkcjonalnej i analizie całej dokumentacji. Co najmniej
raz w roku musi się odbywać ewaluacja i diagnoza progresu rozwoju. Prawni opiekunowie
oraz pełnoletni podopieczni mogą brać udział w tworzeniu programu, mają też pełny wgląd w
dokumentację i mogą otrzymywać kopie wszelkich dokumentów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, placówki muszą zapewnić podopiecznym:
 zajęcia specjalistyczne, wypełnianie postanowień i zaleceń zawartych w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego;
 adekwatne do potrzeb i możliwości warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i pomoce
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dydaktyczne;
zajęcia rozwijające kompetencje związane z samodzielnością, adekwatnie do wieku
rozwojowego;
inne zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym
lub socjoterapeutycznym – w miarę zindywidualizowanych potrzeb ucznia.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny powinien zawierać:
 zakres współpracy opiekunów, nauczycieli i specjalistów w realizacji zadań;
 zindywidualizowane wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania i
dostosowane do potrzeb i możliwości;
 opis działań specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem,
charakterystyki wszelkich działań terapeutycznych interwencyjnych, rozwojowych
(formy, czas trwania, zakładane cele, oczekiwane efekty);
 zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiar godzin, formy pomocy;
 charakterystykę działań wsparcia dla rodziców ucznia oraz współpracy z innymi
podmiotami.
Wzory dokumentów przydatne w pracy nauczyciela do tworzenia indywidualnych
programów edukacyjno- rozwojowych znajdują się w aneksie.

TWÓRCZE
ADRESY








POSZUKIWANIA

NAUCZYCIELA

-

PRZYDATNE

Zespół Szkół Specjalnych w Sosnowcu ; www. zss4.sosnowiec.pl
Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę; www. arteterapia.pl
Miesięcznik „Kocie sprawy”; www. kociesprawy.pl (poświęcony m.in. felinoterapii)
www.onoterapia.pl
Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ; www.cpcd.pl
Ośrodek Terapii Naturalnych „Compleo”; www. compleo.pl
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ZAKOŃCZENIE
W poradniku przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu terapii pedagogicznej.
Zwrócono szczególnie uwagę na zagadnienia, które w przekonaniu autora są stosunkowo
mniej znane, a warte jednocześnie uwagi, gdyż mieszczą się w nurcie kreatywnego podejścia
do terapii pedagogicznej. Opracowanie to jednocześnie nie wyczerpuje w pełni
przedstawionych zagadnień, jest z założenia inspiracją do nowatorskiej pracy i twórczych
poszukiwań czytelnika, związanych z terapią pedagogiczną.
W pracy edukacyjnej i terapeutycznej należy pamiętać, że niezależnie od stosowanych
metod najważniejszymi czynnikami wpływającymi na rozwój podopiecznych jest ich
akceptacja terapii i utrzymywanie z nimi prawidłowego kontaktu, pełna opieka
wychowawcza, ścisła współpraca z opiekunami dziecka, działania twórcze i inspirujące,
wychodzące poza przyjęte schematy, które niejednokrotnie są nieefektywne. Ponadto
istotnymi czynnikami wpływającymi na jakość pracy jest dbanie o sferę emocjonalną,
uczuciową i fizyczną, elastyczność w działaniu, jasna i czytelna organizacja pracy i
warunków życia dzieci.
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ANEKS
INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Imię i nazwisko ucznia………………………………………………wiek………..
Okres realizacji programu……………………………… Nr orzeczenia………….
Wychowawca………………………………………………………………………
Zespół powołany do pomocy:
1.………………………………………………….
2.………………………………………………….
3.………………………………………………….
4.………………………………………………….
5.………………………………………………….
6.………………………………………………….
Koordynator prac zespołu:
………………………………………………….

Diagnoza funkcjonalna ucznia
Obszary wymagające oddziaływań terapeutycznych
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Mocne strony ucznia
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Akceptacja programu przez
dyrektora placówki
………………………..
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METODY PRACY Z UCZNIEM
Lp.
Formy i metody pracy
z uczniem
1.

Cele
Edukacyjno-terapeutyczne

Ewaluacja
(efekty pracy)

2.

3.

4.

5.

6.

Zakres i rodzaj współdziałania z innymi instytucjami (instytucja, specjalista, działania)
…………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………….................

Data i podpis dyrektora (koordynatora)
…………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna
…………………………………
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DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
Lp.
1.

Rodzaj działań wspierających

Uwagi

Realizujący

2.

3.

4.

5.

Data i podpis dyrektora (koordynatora)
…………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna
…………………………………
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MODYFIKACJA IPET
Lp.
Obszar
oddziaływań
1.

Zakres zmian i dostosowań

Uwagi

2.

3.

4.

5.

Data spotkania zespołu terapeutycznego……….
Osoby biorące udział w spotkaniu
1.……………………………..
2.……………………………..
3.……………………………..
4.……………………………..
5.……………………………..

Data i podpis dyrektora (koordynatora)
…………………………………..

Data i podpis prawnego opiekuna
…………………………………
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