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WST P

Nauka rozpoczyna  si  musi od zmys owych spostrze e , 
a nie od opisów rzeczy s owami.

Jan Amos Kome ski

Otaczaj cy nas wiat jest ró norodny i wieloznaczny. Do dziecka wci  docieraj  z niego infor-
macje. Aby mog o ono je zrozumie  i prawid owo zinterpretowa , musi potrafi  je dostrzega . 
To postrzeganie wiata nie mo e si  jednak ogranicza  wy cznie do wzroku – „spostrzegamy” 
i poznajemy wiat równie  za pomoc  pozosta ych zmys ów: s uchu, dotyku, w chu i smaku. 
Pobudzanie i uaktywnianie zmys ów ma na celu przygotowanie dzieci do wej cia w kolejny 
etap rozwoju psychoruchowego. 

Nauczyciele i pedagodzy, którzy pragn  wzbogaca  wiat wyobra e  dzieci powinni w swojej 
pracy metody polisansoryczne, czyli metody pracy aktywizuj ce kilka zmys ów jednocze nie. 

Nieprawid owe wspó dzia anie zmys ów przejawia si  ró nego typu zaburzeniami czy dysfunk-
cjami. integracja sensoryczna przejawia si  tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiaj  si  
one, gdy uk ad nerwowy niew a ciwie organizuje bod ce zmys owe. Zaburzenia ich funkcjo-
nowania i wspó pracy mog  przejawia  si  w postaci: zwi kszona lub obni on  wra liwo ci  
na bod ce, trudno ciami w koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
opó nionym rozwojem mowy, nieprawid owym poziomem aktywno ci ruchowej, trudno ciami 
w zachowaniu. W dalszej perspektywie natomiast wszystkie te zaburzenia czy dysfunkcj  b d  
mia y bezpo redni negatywny wp yw na nauk  pisania i czytania, czyli osi gni cie przez dziecko 
sukcesu edukacyjnego. 

Aby proces uczenia si  by  efektywny, powinny by  w niego zaanga owane wszystkie zmys y, 
poniewa  ich aktywne wspó dzia anie pozwala na pe ny i g boki rozwój jednostki. 

Obydwie opisane w niniejszej publikacji metody jako bodziec stymuluj cy i aktywizuj cy pozo-
sta e zmys y wykorzystuj  ruch, który jako najprostsza i najbli sza dziecku forma aktywno ci 
stymuluje nie tylko rozwój fizyczny, ale tak e funkcjonowanie naszego mózgu, co potwierdzi y 
badania psychologiczne. Wykaza y one bowiem, e zw aszcza ruchy skoordynowane stymuluj  
wytwarzanie neurotrofin, naturalnych substancji pobudzaj cych wzrost komórek nerwowych 
i wzrost liczby po cze  nerwowych w mózgu.

EDUKACJA PRZEZ RUCH

Edukacja przez ruch – EPR (Education Through Movement – ETM) to pedagogiczny system 
nauczania i terapii. Jest to zbiór technik i metod kszta cenia wyprowadzonych z ruchu natural-
nego, swobodnego lub rytmicznego. 

Autork  systemu Edukacja przez ruch jest Dorota Dziamska, do wiadczony pedagog, ekspert 
Stowarzyszenia Praw Rodziców, aktywnie wspieraj ca akcj  „Ratujmy maluchy”. 

System powsta  w wyniku wielu eksperymentów i obserwacji przeprowadzanych zarówno 
na gruncie szko y jak i przedszkola. Naukow  podbudow  dla systemu Edukacji przez ruch 
stanowi poznawcza teoria rozwijaj cego si  dziecka prof. Ryszarda Wi ckowskiego. Ponadto 
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zwi zek z tym systemem maj  równie  Teoria Integracji Sensorycznej J. Ayres oraz Lingwistyczna 
teoria nauki czytania prof. R. Paw owskiej. 

G ównym za o eniem tej omawianej metody jest planowanie ruchu jako podstawy wywo u-
j cej aktywno  poznawcz  dziecka. Nauczyciel prowadz cy zaj cia systemem EPR stosuje 
okre lone proste lub bardziej z o one formy ruchu zgodne z fizjologi  i mo liwo ciami psychoru-
chowymi ucz cych si  dzieci.

Poruszanie si  wed ug okre lonej rytmicznej procedury aktywizuj c zmys y wspiera wzrost 
poziomu integracji sensorycznej, by w ten sposób przygotowa  zarówno cia o, jak i umys  
do procesu uczenia si .

Ka da zabawa systemu EPR zbudowana jest z wielu technik – wicze , które spe niaj  okre lone 
funkcje wspieraj c ca o ciowy, czyli holistyczny rozwój dziecka. Istot  zaj  prowadzonych 
t  metod  jest stwarzanie dziecku sytuacji edukacyjnych, w których w miar  swoich mo liwo-
ci ma ono szans  osi gni cia optymalnego poziomu rozwoju: intelektualnego, spo ecznego, 

emocjonalnego i fizycznego. Znacz c  rol  w tym procesie odgrywa wielozmys owe poznawa-
nie wiata, które jednocze nie aktywizuje prac  mózgu. 

Wszystkie metody i techniki wi  ze sob  wewn trzne zasady dydaktyczne systemu EPR, który 
jako ca o  tworzy metod  ca o ciowego, a wi c holistycznego rozwoju dziecka. 

KO O HOLIZMU

ród o: D. Dziamska, Edukacja przez ruch – Kropki, kreski, owale, wst ki, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 19.

Ta integracja nie dotyczy tylko i wy cznie proponowanych dzieciom tre ci, ale przede wszyst-
kim integracji funkcji rozwojowych organizmu aktywizowanych podczas procesu uczenia si .

Podejmowane przez dzieci podczas zaj  formy aktywno ci wspieraj  jednocze nie ich rozwój 
w czterech sferach: intelektualnej, spo ecznej, emocjonalnej i fizycznej.
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Sfera poznawcza

Rozwój kompetencji j zykowych i komunikacyjnych: tworzenie w asnych wierszy i opowia-
da , rytmizowanie tekstu, uczenie si  tekstu w ruchu;

Doskonalenie umiej tno ci matematycznych: pos ugiwanie si  okre leniami dotycz cymi 
ilo ci, wielko ci, po o enia, kszta tu przedmiotów, przekszta cania figur geometrycznych;

Kszta cenie umiej tno ci obserwacji i poznawania otoczenia, a nast pnie odzwierciedlania go 
w ró norodnej formie podczas zaj ;

Rozwijanie sprawno ci analizatorów wzrokowego i s uchowego;

Poznawanie w a ciwo ci ró norodnych materia ów plastycznych oraz mo liwo ci ich wyko-
rzystania; mo liwo ci wykorzystania papieru.

Sfera spo eczna

Nawi zywanie prawid owych relacji interpersonalnych zarówno z doros ymi, jak i rówie nikami;

Rozwijanie umiej tno ci wspó dzia ania w parach, grupie i zespole;

Nabywanie szacunku wobec innych osób, umiej tno  obdarzania ich uwag , cierpliwe 
czekanie na swoj  kolej; 

Kszta towanie umiej tno ci zgodnego wspó dzia ania, dzielenia si  z innymi uczestnikami 
zabawy zarówno materia ami, jak i przestrzeni ;

Szanowanie wytworów pracy zarówno wspólnej, jak i indywidualnej.

Sfera emocjonalna

Podnoszenie poczucia w asnej warto ci, wzrost samooceny;

Prze ywanie rado ci z osi gni tego sukcesu;

Doznawanie pozytywnych emocji w kontakcie z innymi uczestnikami zabawy;

Odreagowanie napi  i negatywnych emocji.

Sfera fizyczna

Wzrost poziomu integracji zmys ów;

Poznawanie w asnego cia a, lepsze wyczuwanie go w przestrzeni;

Doskonalenie sprawno ci motorycznej, zarówno w zakresie motoryki wielkiej, jak i ma ej;

wiczenie precyzji ruchów;

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-s uchowo-ruchowej.

Adresatami tej metody s  przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym oraz w m odszym wieku 
szkolnym. Wybrane techniki systemu EPR wykorzysta  tak e mo na do pracy z dzie mi starszymi, 
a nawet m odzie  – z tym jednak za o eniem, i  b d  one spe nia y wówczas inn  funkcj , 
bardziej relaksacyjn , terapeutyczn , wprowadzaj c  do opracowywanego przez uczniów 
zagadnienia. System ten mo e by  tak e wykorzystywany w pracy z dzie mi o nieharmonijnym 
rozwoju psychofizycznym lub z ró nymi niepe nosprawno ciami pod warunkiem doboru wicze  
adekwatnych do umiej tno ci rozwojowych dzieci. Zabawowa forma poszczególnych wicze  


