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WYBRANE METODY TERAPII DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM 

Anna Lechowicz-Minosora 

 Pracując przez wiele lat z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim, wykorzystuję w swojej pracy metody pracy stricte skierowane do takich osób. 

Myślę, że ta krótka publikacja usystematyzuje wiedzę nauczycieli uczących w naszej szkole, a 

rodzicom wskaże możliwości pracy z dzieckiem w domu. 

1.1.    Metoda Knillów 
  

Marianna i Christopher Knill stworzyli Programu Aktywności, oparty na założeniu, że 

najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra,  dotyk jest pierwszym wrażeniem 

człowieka od urodzenia.  Wrażliwość dotykowa inicjuje umiejętność nawiązywania kontaktu 

z otoczeniem, podstawą  staje się podstawą kształtowania się umiejętności komunikacyjnych.  

W programie ruch i dotyk współgra  ze specjalnie skomponowaną muzyką. Ćwiczenia 

wykonywane przez dziecko przy muzyce,  pozwalają na odczuwanie własnego ciała 

i czerpanie  dotykowych doznań z otoczenia. Na Program Aktywności składa się 6 części: 

 Program Wprowadzający. 

 Program Specjalny dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. 

 Program Pierwszy(skoncentrowany na ćwiczeniach górnych partii ciała). 

 Program Drugi(skoncentrowany na ćwiczeniach dolnej partii ciała). 

 Program Trzeci (wymaga od uczestnika większej sprawności i koordynacji 

ruchowej oraz uwagi). 

 Program Czwarty (najtrudniejszy, ponieważ dużą rolę odgrywa własna inicjatywa 

dziecka, np. taniec)   

[Błeszyński J., Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2005] 

 

1.2.  Metoda Ruchu Rozwijającego 

Weronika Sherborne autorka Metody Ruchu Rozwijającego, oparła swoją metodę na 

naturalnej zabawie rodziców z dziećmi. Wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci, również 
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w terapii osób niepełnosprawnych. Metoda jest prosta, naturalna, uniwersalna i wbrew 

nazwie, nie koncentruje się na usprawnianiu ruchowym uczestników, rozwija sferę 

emocjonalno- społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. 

Najważniejsze aby podczas zajęć dzieci poznały otoczenie i czuły się bezpiecznie,  otwierały 

się na twórcze funkcjonowanie i poprawiały relacje z innymi osobami. Zajęcia prowadzone są 

według stałych elementów, ale zróżnicowane treściowo, w zależności od konieczności i 

potrzeb. Wykorzystywany jest ruch, kontakt fizyczny oraz dotyk. 

W metodzie Weroniki Sherborne wyróżnia się kilka kategorii ćwiczeń: 

 ćwiczenia, które prowadzą do poznania siebie i własnego ciała (świadomość 

własnej osoby, ciała), 

 ćwiczenia, które pomagają zdobyć pewność siebie i budować poczucie 

bezpieczeństwa w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni), 

 ćwiczenia, które ułatwiają nawiązanie kontaktu oraz współpracę z partnerem 

i grupą(świadomość innych osób i kontakt z nimi) oparte na relacji ,,z”, relacji 

,,przeciwko”, relacji ,,razem”, 

 ćwiczenia twórcze. 

Zajęcia oparte na MRR odbywają się  grupowo i mają formę pracy w parach - z reguły 

dziecko pracuje z osobą dorosłą. [Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć 

według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009] 

 

1.3.Hydroterapia 

Hydroterapia, potocznie wodolecznictwo, to jedna z najstarszych metod leczenia.  

Stosuje się  u osób zdrowych, aby zwiększyć odporność organizmu i w walce ze stresem, jak 

również u osób chorych na choroby serca, układu nerwowego czy mających  dolegliwości 

bólowe.  Zabiegi odbywają się  w wannie lub niecce w zależności od potrzeb. Terapię wodą 

wykorzystuje się  się  do rozładowania napięcia mięśniowego i zmniejszenia negatywnych 

emocji dziecka, jak lęk, niepokój, nadpobudliwość, agresja. Wykorzystuje się różne techniki 

pracy, np. masaż wodny, naśladowanie, pracę z zabawkami wodnymi. Hydroterapia pobudza 

rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.[Błeszyński J., Terapie wspomagające rozwój osób z 

autyzmem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005] 

 

       1.4.Muzykoterapia z elementami masażu    

https://parenting.pl/portal/napiecie-miesniowe-u-niemowlat
https://parenting.pl/portal/jak-pomoc-dziecku-nadpobudliwemu
https://parenting.pl/portal/agresja-nastolatkow
https://parenting.pl/portal/rozwoj-emocjonalny-przedszkolaka
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Muzyka od wieków pozwala ludziom doświadczyć niezapomnianych emocji, dzięki niej 

czujemy inny wymiar rzeczywistości, ulegamy wzruszeniu, euforii czy smutku. Twórca 

muzyki poprzez swoje kompozycje odwołuje się do emocjonalnych przeżyć odbiorcy. Już 

w starożytności uważano, że ład zewnętrzny , wyrażany przez muzykę, oddziałuje na 

tworzenie wewnętrznej harmonii człowieka.  Terapia poprzez muzykę wzbogaca człowieka o 

nowe doznania, uczy wrażliwości i pomaga w kształtowaniu ludzkiego stosunku do przeżyć 

ogólnych, własnych jak i cudzych [Nanson T.  , Wstęp do nauki o muzykoterapiii, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978] 

Staje się komunikatorem między ludźmi. Edukacyjność muzyki istniała od zawsze, od 

najmłodszych lat dzieciom śpiewa się kołysanki, w przedszkolach uczy się ich piosenek, 

w szkole dochodzą zagadnienia teoretyczne. Kontakt z muzyką z wiekiem ulega 

poszerzeniu, a tym samym stajemy się wszechstronnymi odbiorcami muzyki. Muzyka 

wpływa na: samopoczucie człowieka napięcie mięśni, układ krążenia (podwyższa lub obniża 

puls), działa na układ pokarmowy i oddechowy odpowiednio dobraną muzykę stosuje się 

w łagodzeniu bólu i w czasie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie 

i ginekologii, oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także 

w rehabilitacji narządów ruchu. 

Cele muzykoterapii: uspokojenie, rozluźnienie, poznanie, zabawa, poznanie siebie 

nawzajem, kulturotwórcza, wytworzenie za pomocą muzyki równowagi pomiędzy sferą 

przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Funkcją muzyki jest docieranie do 

głęboko ukrytych konfliktów i wydobywanie emocji, poprawa nastroju i realizacja ćwiczeń 

zaburzonych sfer psychicznych, dostarczenie pozytywnych przeżyć uczestnikowi. Pozwala 

na większe zainteresowanie muzyką, pokonanie nieśmiałości i odczucia niczym 

nieskrępowanej zabawy.  W muzykoterapii tworzy się programy terapeutyczne, dostosowane 

do odpowiedniej grupy pacjentów czy uczniów. Programy tworzone dla uczniów 

upośledzonych będą zasadniczo się różniły od tworzonych dla uczniów w normie 

intelektualnej. Proces percepcji u pierwszych jest na dużo niższym poziomie i treści 

muzyczne powinny być dostosowane do ich wrażliwości oraz przygotowania muzycznego. 

W programach terapii muzycznej stosuje się następujące aktywności uczniów, śpiewanie 

piosenek, muzykowanie elementami dźwiękonaśladowczymi, nauka gry na instrumentach, 

ćwiczenia słuchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, nauka tańców ludowych, ćwiczenia 

wyrabiające poczucie rytmu i tempa, ćwiczenia dotykowe, improwizacje wokalne, 
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instrumentalne i ruchowe, pantomima i psychodrama, interpretacje słowne i plastyczne 

utworów, relaks z tłem muzycznym, dyskusje terapeutyczne  [Gąsienica-Szostak, 

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2003] 

        Pracując z uczniami upośledzonymi w różnym stopniu stosujemy zasadę 

indywidualizacji, zasada „im mniej tym lepiej” pozwala na mniejsze obciążenie umysłu 

ucznia jak i jego możliwości odbiorczych. Na zajęciach z uczniami z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną możemy zastosować inny repertuar muzyczny niż 

z uczniem z głęboką niepełnosprawnością. W tym drugim przypadku powinniśmy dokonywać 

subtelnych prób włączania różnych form muzycznych lecz bez eskalacji dźwięków, które 

mogłyby zaszkodzić w ogólnej terapii. W tym przypadku zastosowanie muzyki relaksacyjnej 

połączone ze stymulacją  dotykową zapewni najlepszy efekt terapeutyczny. Każdy terapeuta 

powinien wykazać się znajomością niepełnosprawności ucznia, jego potrzeb jak 

i nieakceptowanych zachować czy zajęć. Tym samym  poszukiwać  metod i form, które 

najpełniej zrównoważą deficyty ucznia i pozwolą na przeżycie muzyki w takim stopniu 

w jakim pozwoli mu jego  organizm. „Bardzo ciekawą i skuteczną metodą pracy z   o różnym 

nasileniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej są programy „ Dotyk i Komunikacja” 

oraz „ Program aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” autorstwa Marianny 

i Christophera Knillów. Muzyka oraz ćwiczenia wykorzystywane w tych programach 

pozwalają osobie z autyzmem wzmocnić kontrolę nad częściami ciała, nad ruchem, stwarzają 

podstawy do uczenia się. Dają poczucie radości sprawczej, sukcesu, poczucie 

bezpieczeństwa. 

 

1.5. Integracja Sensoryczna  

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych 

(bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze 

wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich 

rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi 

doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną 

adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być 

odpowiedź ruchowa jak i myślowa.  
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Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres (1920–1989), psycholog, 

terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA. W latach 60-tych XX 

wieku badaczka sformułowała hipotezy wskazujące na związki procesów integracji 

sensorycznej z procesami uczenia się. Następnie skonstruowała baterie testów mierzących 

procesy leżących u procesu uczenia się..Jest autorką dwóch książek (Sensory Integration and 

Learning Disorders, Sensory Integration and the Child) i wielu artykułów publikowanych w 

czasopismach naukowych.   

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez 

certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Terapia integracji sensorycznej 

określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy 

w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i 

interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń 

płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. 

Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, 

czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, 

które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje 

zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich 

technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych 

przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne 

przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. 

Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla 

budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o 

świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie 

doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne 

czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.  

W przypadku małych dzieci, warto zastosować się do poniższych zasad: 

1. Nie ograniczaj kontaktu dotykowego z dzieckiem (przytulaj, głaszcz, masuj). 

2. Nie ograniczaj kontaktu kinestetycznego z dzieckiem (noś na rękach, kołysz, bujaj, kręć się z 

dzieckiem). 

3. Wkładaj do rąk dziecka różne zabawki, przedmioty i pomóż mu poznawać je. 

4. Muzykuj z dzieckiem na naturalnych instrumentach (garnki, butelki, talerze itd.). 

5. Pokaż dziecku jak brzmi świat (uderzaj łyżeczką w szklankę, przelewaj wodę, włącz suszarkę 

itd.). 
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6. Pozwól dziecku na swobodny ruch i trening mięśniowy (ułóż dziecko na bezpiecznym 

podłożu i pozwól mu samodzielnie się poruszać, przekręcać, przesuwać, dźwigać). 

7. Stwórz dziecku bogate sensorycznie środowisko (węch, smak, wzrok, dotyk, przedsionek, 

propriocepcja). 

8. Zapewnij dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych 

(jedzenie, ciepło, czysta pielucha, bezpieczeństwo). 

9. Sięgnij do starych, sprawdzonych zabaw i zabawek (np.: masa solna, drewniane klocki, glina 

itp.). 

10. Pozwól dziecku brudzić się, w ten sposób poznaje świat - pamiętaj, że zgodnie z obiegowym 

powiedzeniem „dzieci dzielą się na szczęśliwe i czyste”. 

W przypadku dzieci starszych należy pamiętać o: 

 uprawianiu sportów, 

 ograniczeniu zajęć statycznych (przesiadywanie przez komputerem, telewizorem), 

 właściwym odżywianiu się. 

Jeśli dziecko ma problemy z obszaru integracji sensorycznej należy jak najszybciej skorzystać 

z profesjonalnej pomocy. Starsze dziecko utrwala niewłaściwe wzorce reagowania na bodźce 

i jest narażone na wtórne (do zaburzeń integracji sensorycznej) problemy emocjonalne oraz 

behawioralne. Jego samoocena szybciej ulega zaniżeniu przyczyniając się do reakcji tzw. 

błędnego koła.  

[http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v2=block&str=podstrona_terapia(dostęp 

24.02.2020r]] 
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