
W pracy z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wykorzystywane są 

różnorodne metody, takie jak np.:  

Metoda „Porannego kręgu” – czyli stymulacja polisensoryczna, która obejmuje swym 

zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej 

oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby 

podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych 

bodźców. Każda pora roku kojarzona jest z innym: kolorem, smakiem, obrazem, zapachem i 

dźwiękiem. 

Program aktywności Marii i Christophera Knillów - pozwala na nawiązanie kontaktu z 

dzieckiem, rozbudzaniu sprawności poznawczej oraz kształtowaniu orientacji w schemacie 

ciała. Działania terapeutyczne oparte są na tworzeniu sposobności do doświadczania, 

nabywania i organizowania podstawowych informacji o sobie. Niezbędne do tego jest jednak 

stworzenie warunków, w których uczestnik zajęć będzie czuł się bezpiecznie, w których 

możliwe będzie wywołanie i utrzymanie jego uwagi. Dlatego np. po to, by osoba 

niepełnosprawna mogła rozpoznać sytuację, która za chwilę nastąpi - każdą aktywność 

poprzedzają i kończą specjalne dźwięki. 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - koncentruje się na kontakcie z drugim 

człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest 

ruch. Metoda ta wymaga od nauczyciela nie tylko znajomości ćwiczeń, ale przede wszystkim 

terapeutycznego podejścia do dziecka, opartego na umiejętności nawiązywania kontaktu, 

otwartości na potrzeby dziecka i elastyczności w prowadzeniu zajęć. Jest to szczególnie ważne 

w pracy z dziećmi z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. 

Muzykoterapia - obejmuje wykorzystanie wpływu muzyki na psychofizyczny rozwój dziecka. 

Muzyka uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia, wpływa na rozwój świadomości własnego 

ciała, koncentracji uwagi, pamięć, wyobraźnię. Pobudza ciało w zakresie ruchów dowolnych. 

Kształtuje rozwój gracji ruchów, poczucie sprawstwa, umiejętność współdziałania w grupie. 

Może mieć także wpływ na kształtowanie się dyspozycji twórczych. Muzykoterapia jest też 

jedną z metod relaksacyjnych. 

Bajkoterapia - stanowi formę relaksacji, uczy empatii, zachowań prospołecznych, ułatwia 

nawiązywanie kontaktu nawet z bardzo skrytymi, nieśmiałymi dziećmi, wspiera mocne strony 

dziecka. Stosowanie bajkoterapii wpływa też na rozwój mowy: stymuluje do wokalizacji oraz 

rozwija słownik bierny uczestników zajęć. 

Sensoplastyka - zajęcia mające na celu wykorzystanie wszystkich zmysłów, mają ogromne 

znaczenie dla uwrażliwiania dłoni dziecka, bowiem dłoń jest jednym z podstawowych narzędzi 

poznawania świata. Bawiąc się materiałami naturalnymi, dziecko eksperymentuje i poznaje 

różne struktury, faktury oraz ich właściwości. 

Zabawy paluszkowe - dostarczają dziecku doznań dotykowych, a także pozwalają poznać swoje 

ciało, poczuć jego odrębność, nawiązać niewartościujący kontakt z drugim człowiekiem. 



  

Masaż Shantala - celem masażu jest stymulacja dotykowa dziecka. Zmysł dotyku u dzieci z 

głębokimi zaburzeniami rozwojowymi pełni ogromną rolę, bowiem skóra odbiera wiele bardzo 

różnorodnych bodźców, a u niektórych dzieci dotyk jest najważniejszym zmysłem 

umożliwiającym kontakt.  

Metoda Integracji Sensorycznej - głównym jej zadaniem jest dostarczanie kontrolowanych 

bodźców sensorycznych, w szczególności dotykowych i proprioceptywnych. Rozwijamy się i 

uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. 

Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otaczającym nas świecie.  

Metoda Felicji Affolter -  w tej metodzie nauczyciel pomaga programować czynność dziecku w 

ten sposób, iż kładzie swoje ręce na jego rękach i lekko je naprowadzając kieruje czynnością, 

którą wykonuje uczestnik zajęć, dzięki czemu może przeżywać siebie jako sprawcę. Instrukcja 

nauczyciela jest przekazywana wyłącznie przez dotyk. 

Malowanie Dziesięcioma Palcami - wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej daje możliwości 

wypowiedzenia się, pokonywania lęków, zahamowań i wzmacnia wiarę dzieci we własne siły. 

W spontanicznej działalności plastycznej kształtuje się poznawczy i emocjonalny stosunek do 

świata. Twórczość plastyczna daje olbrzymie możliwości wyrażania ekspresji emocjonalnej.  

Sala Doświadczania Świata - jest specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym 

w specjalistyczny sprzęt, który ma za zadanie przenieść uczestnika zajęć w „inny”, niezwykły 

świat: z tysiącem barw, rozmaitych dźwięków i zapachów. Wyposażenie Sali stanowią 

elementy stymulujące różnorodne zmysły.  

Praca z żywiołami - Najsilniejszymi elementami stymulującymi zachowania dzieci, 

pobudzającymi ich aktywność są żywioły: ziemia, ogień, powietrze i woda. Praca z żywiołami 

ma na celu pobudzanie aktywności dzieci oraz stymulację wielozmysłową. Ta forma terapii jest 

powiązana z porami roku. Każdej porze roku przyporządkowany jest jeden żywioł: wiosna-

ziemia, lato-ogień, jesień-wiatr, zima-woda. 

Aromaterapia - wpływa na rozwój dziecka, zachowanie, koncentrację, zdolności poznawcze, 

możliwości uczenia się, wyobraźnię, aż po uspokojenie, poprawę komfortu snu, czy 

ograniczenie zachowań agresywnych i napadów złości. Aromaterapia stanowi uzupełnienie 

kompleksowego programu Integracji Sensorycznej poprzez działanie na zmysł węchu i dotyku 

- przy wykorzystaniu technik masażu z dodatkiem wybranych terapeutycznych olejków 

eterycznych. 

 


