
TERAPIA, ZABAWA, RELAKS 
 
 

 Terapia zabawą, według A. M. Jernberg, jest ważnym środkiem wspomagania rozwoju 

dziecka, pełni szczególną rolę w kształtowaniu funkcji semiotycznej. 

Większość zabaw umożliwia nawiązanie bezpiecznego kontakty fizycznego, którego ramy zawsze 

powinno wyznaczać dziecko. Ono także winno wyznaczać inne granice, których nie wolno 

przekraczać. Jeśli zabawa jest naprawdę udana, dziecko będzie usiłowało ją powtórzyć, nie tylko                  

z Tobą, ale również z innymi życzliwymi osobami dorosłymi. 

 Wykorzystując elementy metody edutainment (połączenie edukacji z rozrywką), uzyskamy 

idealny klimat sprzyjający uczeniu się przez doświadczenie. 

Gry planszowe są niezwykle istotnym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji, postaw, 

zachowań dzieci. Stymulują rozwój w zakresie takich umiejętności jak: analiza, synteza, 

przedsiębiorczość, asertywność, negocjacje, liczenie, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem. 

Gry, aktywny w nich udział, wpływają na procesy poznawcze, wyobraźnię, kształtują współdziałanie 

i współzawodnictwo, wpływają na polepszenie koncentracji uwagi, na spostrzegawczość i uczą 

wytrwałości. 

Gra w szachy uczy przegrywania, panowania nad swoimi emocjami, dyscypliny, odwagi, 

przewidywania oraz logicznego myślenia. 

 

 

 

 



Gry i zabawy ruchowe usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową dziecka, motorykę małą, 

stymulują rozwój w sferze emocjonalno-społecznej, orientacji w przestrzeni i świadomości 

własnego ciała. Dynamiczne zabawy pozwalają na zachowanie prawidłowej sylwetki i postawy, 

pobudzają układ mięśniowy oraz pracę serca i płuc. Wzmacniają narządy ruchu, sprawność 

krążeniowo-oddechową, usprawniają koordynację nerwowo-mięśniową. Możemy wykorzystać 

tutaj, np. będąc na spacerze z dzieckiem, chodzenie po pniach drzew, chodzenie po wyznaczonej 

linii, rzucanie do celu piłką, woreczkiem lub kamykiem, układanie wzorów ze znalezionych 

patyczków czy zapałek. 

 

 

 

 

Stosujemy terapię ręki, odbijając palcami 

nadmuchanego balona, „rozbijając” bańki 

mydlane  klaszcząc w dłonie, łowiąc 

makaronowe rybki za pomocą słomek czy też 

konstruując budowle z klocków, możemy 

zagrać także w bierki i inne gry 

zręcznościowe.     

 



Art-terapia, terapia przez sztukę, daje szansę dziecku wyrażenia swoich emocji przez 

twórcze działanie. Sztuka może pomóc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji, 

a także stać się głównym środkiem ekspresji emocjonalnej. W terapii przez sztukę sięgamy do 

najprostszych sposobów autoekspresji, do których zdolny jest każdy z nas niezależnie od wieku, 

stanu zdrowia i zdolności intelektualnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gelotologia, czyli terapia śmiechem, umożliwi nam odreagowanie stresu, rozładowanie 

napięcia emocjonalnego i frustracji. Podczas szczerego śmiechu głębiej oddychamy, krew zaczyna 

szybciej krążyć, organizm jest lepiej dotleniony, wzmacnia się metabolizm komórek organizmu, 

wydzielają się endorfiny, które mają działanie przeciwbólowe i rozluźniające. Śmiejmy się więc jak 

najwięcej, będziemy na pewno bardziej kreatywni, aktywni i otwarci. 

 

 

 

 

 

 

 

 Helioterapia, czyli leczenie słońcem, korzystnie wpływa na nasz układ nerwowy. Skutecznie 

zmniejsza objawy depresji. A więc wychodźmy z domów i cieszmy się słoneczną pogodą 

i bezpiecznym opalaniem. 

 

 



  

Sylwoterapia, czyli inaczej drzewoterapia, 

to nic innego jak spacer po lesie połączony 

z dotykaniem i przytulaniem się do drzew. 

Przytulamy się i dotykamy odpowiednich drzew 

odkrytymi częściami swojego ciała, np. dłońmi, 

stopami, czołem. 

Kontakt z brzozą wpływa na uspokojenie emocji, 

wycisza człowieka i pomaga wsłuchać się w głos 

intuicji. 

Kontakt z dębem natomiast wzmacnia ciało 

i psychikę, redukuje stres. 

Sprawdź, przeczytaj, jak kontakt z innymi drzewami 

wpływa na człowieka i znajdź sobie odpowiednie 

do swoich predyspozycji psychofizycznych drzewo 

do terapii. 

 

 

 

Sylwoterapia uwrażliwia nas słuchowo, kiedy spacerując po lesie lub parku, wsłuchujemy się                 

w ich odgłosy, w odgłosy przyrody. Uwrażliwia nas wzrokowo i duchowo, stajemy się bardziej czuli 

i otwarci na piękno otaczającego nas świata oraz na kolory. 

 

 

 Chromoterapia, czyli terapia kolorami, była już wykorzystywana w starożytności. Kolory 

mogą człowieka uspokajać, drażnić, niepokoić. Terapia polega na naświetlaniu odpowiednim 

światłem, jedzeniu potraw o różnym zabarwieniu, noszeniu kolorowych kamieni szlachetnych czy 

garderoby w danym kolorze oraz przebywaniu we wnętrzach o odpowiednim doborze koloru ścian                             

i wyposażenia. Przebywając na spacerze w lesie czy parku, możemy sobie zorganizować taką formę 

terapii. Kolor zielony, będzie na nas działał kojąco, uspokajająco, doda nam energii, odwagi, 

pewności siebie i wzmocni nasz układ immunologiczny. Sprawdź, przeczytaj, jak inne kolory mogą 

na Ciebie oddziaływać. 

 



 

 

 

 Ekoterapia, terapia naturą, obejmuje szerokie spektrum technik, których celem jest 

poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.  Wyróżniamy tu japońską shiurin-yoku, czyli 

dosłownie leśną kąpiel, która wpływa pozytywnie na emocje i uspokaja. Wsłuchiwanie się 

w odgłosy natury bardzo poprawia naszą kondycję psychiczną i sprawia, że pozytywniej patrzymy 

na świat i odnosimy się życzliwiej do innych ludzi. 

 

 Animaloterapia, terapia polegająca na interakcji człowieka ze zwierzęciem. Przebywanie               

w towarzystwie zwierząt pomaga obniżyć poziom stresu, rozwija empatię, poczucie własnej 

wartości, zwiększa motywacje, poprawia pamięć, relacje społeczne oraz rozwija zdolności 

motoryczne.   

https://pl-pl.facebook.com/alpakarnia.poczesna/ 

http://zoo.wroclaw.pl/ 

http://zoo.silesia.pl/ 

 

 

 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/alpakarnia.poczesna/
http://zoo.wroclaw.pl/
http://zoo.silesia.pl/


 Mandale, to mistyczne rysunki wywodzące się z Indii. Kolorowanki relaksacyjne oparte na 

mandalach wpływają na rozwijanie wyobraźni, polepszenie koncentracji uwagi, wyciszają i działają 

relaksująco. Spróbuj i Ty! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 


