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WSTĘP 
 
Badania nad językiem dziecka zajmowały zawsze wielu psychologów, 
językoznawców, psycholingwistów i socjolingwistów. Od dawna bowiem intryguje ich 
pytanie, w jaki sposób człowiek przyswaja nawyki językowe, od jakiego momentu 
dziecko zaczyna porozumiewać się z otoczeniem. 
 
Według psycholingwistów, zainspirowanych odkrywczymi myślami M. Chomskiego,  
pojawienie się języka zależne jest głównie od stanów gotowości rozwijających się w 
toku dojrzewania dziecka, natomiast usprawnianie języka zależne jest od procesów 
naśladowania i rozwijania. Mówiąc inaczej , pojawienie się nawyków językowych jest 
niezależne od środowiska, ale wpływ tego środowiska na nawyki językowe, 
rozumiane jako realizacja językowa, wydaje się bezsporny. 
 
Na podstawie badań psycholingwistycznych i socjolingwistycznych stwierdzamy, że 
język jako zjawisko społeczne wymaga dla rozwoju kontaktu jednostki z grupą 
społeczną interakcji, gdyż bez niej wrodzone zdolności i twórcze możliwości 
konstruowania własnej wypowiedzi nie ujawnią się. 
 
Porozumiewanie się przy pomocy języka zakłada istnienie co najmniej dwóch osób, 
tj. nadawcy i odbiorcy, dwu różnych podmiotów o różnych osobowościach, 
sposobach myślenia, przeżywania, odczuwania, doświadczeniach społecznych i 
kulturowych. 
 
Rozmowę ułatwia komunikatywne wypowiadanie się za pomocą przyjętego systemu 
symboli językowych (werbalnie) oraz za pomocą innego kodu, np. gestów, mimiki 
(niewerbalnie). Zatem miarą rozwoju mowy może być komunikatywność, którą 
można mierzyć za pomocą wypowiedzi odebranych i nadanych. 
 
W badaniach Dzierzgowskiej  poświęconych relacji pomiędzy stopniem 
przystosowania dziecka do przedszkola, jego pozycją w grupie a rozwojem mowy 
stwierdzono, że dzieci nieaktywne werbalnie, tzn. nadające małą liczbę komunikatów 
osiągnęły niski stopień przystosowania do przedszkola. Te dzieci były nadmiernie 
ruchliwe, nieśmiałe i często wycofywały się z kontaktu. 
 
Dzieci aktywne werbalnie osiągnęły na ogół wysoki wskaźnik przystosowania, a 
towarzyszyły temu takie cechy jak : pewność siebie, zarozumiałość , chęć 
przewodzenia. W badaniach stwierdzono także, że dzieci nieaktywne  werbalnie 
zajmowały niską pozycję socjometryczną, zaś aktywne werbalnie osiągały pozycję 
socjometryczną wysoką bądź w granicach średniej. 
 
W badaniach E. Milewskiej-Bryk  wśród dzieci 3-4 letnich nie spotkano dzieci 
małomównych z powodu złego wymawiania. Ten rodzaj zależności pojawia się u 
najstarszych przedszkolaków i u dzieci w wieku szkolnym jako reakcja na 
niewłaściwy stosunek otoczenia. W wieku przedszkolnym, przy prawidłowym 
postępowaniu , wypowiadają się chętnie nawet te dzieci, u których obserwujemy 
wady wymowy. 
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Małomówność dziecka może być wyrazem temperamentu bądź zaburzeń 
emocjonalnych. Te ostatnie stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem u dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wśród przyczyn na pierwszy plan wysuwają się niekorzystne 
warunki środowiskowe, rzadki kontakt werbalny dorosłych z dzieckiem, 
nieumiejętność słuchania wypowiedzi dziecka, brak rodziców w zabawach dzieci. 
 
W wielu przypadkach obniżenie aktywności werbalnej jest objawem zaburzeń o 
charakterze nerwicowym czy autystycznym , ale brak wiedzy i nierzadko zła wola 
rodziców utwierdzają ich w przekonaniu, że winę za  aktualny stan rzeczy ponosi 
dziecko. Gdy tymczasem zachowanie dziecka jest odpowiedzią na warunki, jakie 
stwarzają mu dorośli. Analiza poszczególnych przypadków dzieci z emocjonalnymi 
zaburzeniami mowy wskazuje, że ujawniające się w ich mowie objawy są często 
„krzykiem o pomoc ” w sytuacjach, w których dziecko nie umie poradzić sobie samo. 
 
Jakie sytuacje s ą dla dziecka szczególnie trudne ?  
Jakie s ą przyczyny zaburze ń emocjonalnych u dzieci ?  
W jakiej mierze doro śli s ą odpowiedzialni za prezentowane objawy zakłóce ń w 
rozwoju mowy dziecka?  
Jaka jest klinika emocjonalnych zaburze ń mowy u dzieci?  
Przy pomocy jakich technik terapeutycznych mo żna usuwa ć objawy zaburze ń?  
Czy terapi ą należy obj ąć tylko dziecko , czy tak że inne osoby z jego otoczenia ?  
 
Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Podstawową część 
materiału stanowią jednak propozycje dotyczące możliwości niesienia pomocy 
dzieciom z zaburzonym porozumiewaniem werbalnym. Konsekwencją przekonania, 
iż przyczyną powstawania powyższych zaburzeń są warunki środowiskowe 
stwarzane dziecku przez jego otoczenie, jest propozycja pracy terapeutycznej z 
osobami najbliższymi dla dziecka, jakimi są rodzice. 
 
Niewątpliwie atrakcyjnym środkiem terapeutycznym jest muzyka. Wiadomo nie od 
dzisiaj, że może ona zmieniać stan aktywności systemu nerwowego, wywoływać 
określone zmiany w czynnościach całego organizmu, może zmieniać napięcie 
mięśni, przyspieszać przemianę materii, zmieniać szybkość krążenia krwi, obniżać 
próg wrażliwości zmysłów itp. To są zmiany konkretne. Poza tym muzyka może 
wprowadzać w różne nastroje, wzbudzać uczucia i emocje. 
 
Słusznym wydaje się  kojarzenie kilku technik terapeutycznych i wielokierunkowe 
oddziaływanie na osobowość pacjenta. Z uwagi na dominację dwóch technik 
terapeutycznych ( opartych na muzyce i działaniach dramatycznych) ten rodzaj 
oddziaływania nazwaliśmy muzykodram ą. 
 
Prezentacji technik muzyczno-dramatycznych towarzyszy  przekonanie, że staną się 
one narzędziem pracy logopedów i środkiem sprzyjającym odreagowaniu napięć, 
pozbywaniu się zahamowań , zwiększającym odporność na sytuacje stresowe, 
wyzwalającym aktywność w rozwoju osobowości. 
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I. PRZYCZYNY ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH U DZIECI 

 
 
Geneza zaburzeń emocjonalnych u dzieci ma zawsze naturę wielopłaszczyznową. 
Splata się w niej zarówno odbicie aktualnej sytuacji, ubiegłego doświadczenia, jak i 
sytuacji antycypowanych. Nie ma pojedynczych czynników generujących nerwicę i 
autyzm wczesnodziecięcy. Jeżeli jednak dążymy do wyróżnienia sytuacji 
zaburzających życie emocjonalne u dzieci i powodujących zakłócenia w 
porozumiewaniu się ze środowiskiem, to chodzi nam o wyróżnienie czynnika 
pierwotnego, stanowiącego pierwsze ogniwo długiego szeregu zjawisk składających 
się na rozwijający się w czasie, wielokształtny obraz sytuacji zaburzonej. 
 
Zależność między człowiekiem a jego środowiskiem społecznym jest bardzo złożona 
i niewielu jest ludzi mających poczucie pełnej niezależności i swobody w kontaktach  
społecznych. W każdym razie swoboda taka nie cechuje dzieci. Ich zależność 
społeczna jest bezwzględna, nie dając im żadnych szans wyboru, poza wyborem 
między podporządkowaniem się, nieracjonalną ucieczką lub agresją. 
 
Wpływy społeczne, jakim podlega dziecko, charakteryzuje znaczna zmienność. Wiele 
z nich to trudne emocjonalnie sytuacje społeczne ,  których dziecko nie potrafi  
pokonać i przed których negatywnym wpływem nie potrafi się obronić. W wyniku 
oddziaływania tego typu sytuacji dochodzi zawsze do bolesnego przeżycia, któremu 
dziecko nie umie zapobiec. 
 
Różni autorzy wymieniają różne rodzaje sytuacji trudnych.  
 
T. Tomaszewski   rozróżnia 4 typy:   
deprywacj ę, przeci ążenie, zagro żenie i utrudnienie .  
 
Według A. Lewickiego  rozróżniać można :  
deprywacj ę, frustracj ę, sytuacje bolesne i dra żniące, zagro żenie oraz sytuacje 
konfliktowe, przy czym większość z nich da się sprowadzić do frustracji rozumianej 
jako stan niezaspokojenia potrzeby. 
 
Znaczną grupę czynników generujących zaburzenia emocjonalne stanowią sytuacje 
traumatyzujące, czyli powodujące gwałtowne wzruszenia. Warto przy tym 
przypomnieć, że nasilenie przeżycia traumatycznego nie zawsze odpowiada 
obiektywnemu znaczeniu danego zdarzenia. Może ono być przez otoczenia dziecka 
odebrane jako błahe, a jednak wywoła u niego silną reakcję. I. Obuchowska  opisuje 
przypadek dziewczynki poddanej silnej sytuacji traumatycznej. Matka 8-letniej 
dziewczynki zamknęła ja za karę w spiżarni. Wychodząc z domu powiedziała w złości 
: „ Zjedzą tam ciebie szczury”.  Po powrocie matki , dziewczynka przez wiele dni nie 
mogła ze strachu wymówić ani słowa, po czym nastąpiło jąkanie obok innych 
symptomów neurowegetatywnych, które mimo leczenia nie ustąpiły. 
 
Naturalnym i najbliższym środowiskiem społecznym dziecka jest jego rodzina. 
Zaspokaja ona biologiczne i psychiczne potrzeby, dostarcza dziecku wiele 
pozytywnych i negatywnych doświadczeń, stwarzając warunki kształtowania jego 
osobowości. Wpływ rodziny na dziecko zależy między innymi od warunków 
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bytowych, struktury, atmosfery, która panuje w domu, wzajemnych kontaktów 
interpersonalnych wyznaczonych przez postawy rodziców i więzi emocjonalne 
istniejące pomiędzy nimi, od metod oddziaływania na dziecko. 
 
Powyższe czynniki oddziałują na dziecko w sposób bezpośredni i po średni .  
 
Czynniki negatywne bezpo średnie   to : 
 niedożywienie, frustracja przy karmieniu, odtrącenie dziecka, nieprzestrzeganie 
zasad higieny.  
 
Czynniki negatywne po średnie , to : złe warunki materialne, alkoholizm jednego lub 
dwojga rodziców, ciasnota mieszkaniowa i inne sytuacje, które stają się przyczyną 
konfliktów między rodzicami.  
 
Wiele zależy od tego, czy dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej czy rozbitej. 
Należy jednak rozróżnić rodziny pełne, w których panuje atmosfera wzajemnego 
zrozumienia i obopólnej troski od rodzin, które jedynie formalnie stanowią jedność. 
Dziecko wzrastając w takiej atmosferze ma stałe poczucie zagrożenia. Kochając 
obojga rodziców często jest przez nich stawiane w konieczności opowiadania się po 
jednej lub drugiej stronie. 
 
Tak więc na rozwój emocjonalny dziecka w sposób istotny wpływają postawy 
rodziców. Według M. Ziemskiej  model postaw rodzicielskich zawiera cztery postawy 
negatywne i cztery przeciwstawne im postawy pozytywne: 
 
 
         [ – ]                                                               [ + ] 
 
- odtr ącanie                                                       - akceptacja 
- unikanie                                                           - współdziałanie 
- nadmierne wymagania                                   - uznawanie praw 
- nadmierna ochrona                                        - rozumna swoboda 
 
 
Formy nieprawidłowych kontaktów rodziców z dzieckiem wyrażają się wg Ziemskiej 
przede wszystkim w nadmiernym dystansie wobec niego, przejawiającym się w 
kontakcie agresywnym lub w ucieczce od kontaktu oraz w nadmiernej koncentracji na 
dziecku; stałym korygowaniu jego zachowania lub w kontakcie zbyt bliskim, 
charakterystycznym dla wcześniejszych okresów rozwoju dziecka. 
 
Wielu autorów wskazuje na fakt, że matki, które nie potrafią darzyć swojego dziecka 
miłością, same zazwyczaj pochodzą z rodzin, w których nie miały zaspokojonej 
potrzeby bliskiej i serdecznej więzi ze swymi rodzicami. 
  
   Jak wynika z badań, najcz ęściej spotykanym układem w rodzinach 
zaburzonych emocjonalnie jest dominuj ąca i agresywna matka oraz pasywny i 
podporz ądkowany jej ojciec, kompensuj ący swoje niepowodzenia życiowe w 
agresywnych wybuchach skierowanych na dziecko. 
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Kolejnym powodem zaburzeń emocjonalnych u dzieci mogą być indywidualne 
właściwości wynikające zarówno z biologicznego wyposażenia jak i doświadczeń, 
które były i są udziałem dzieci. Zgodnie z wynikami badań wielu autorów, dzieci z 
zespołem minimalnego uszkodzenia mózgu charakteryzują się niskim progiem 
pobudzenia, zmniejszoną odpornością na frustrację, nietolerancją na zmiany w 
otoczeniu. Często są to tzw. dzieci „ trudne’, płaczliwe w okresie niemowlęcym, 
nadmiernie wrażliwe na hałasy, z trudem przyzwyczajające się do nowych , 
zmieniających się warunków. 
 
Przegląd przyczyn zaburzeń emocjonalnych u dzieci warto zakończyć ponownym 
podkreśleniem czynników społecznych. Wiele istotnych zmian w  zachowaniu 
dziecka narzucanych jest przez rodziców w ci ągu jego pierwszych pi ęciu – 
sześciu lat życia.  Małe dziecko często bywa uczone zbyt pospiesznie. Rodzice 
stawiają mu nieraz sprzeczne wymagania i zadania niemożliwe do rozwiązania. Zbyt 
często  nie dostarczają dziecku w tym okresie oparcia o własną dorosłość. Zbyt 
rzadko utrzymują silne popędy na niskim poziomie aktywności. Najważniejszy cel 
treningu w tym okresie – to nauczy ć dziecko mówi ć i myśleć, poniewa ż tylko za 
pomoc ą mowy mo że ono nauczy ć się czekać, mieć nadzieje, rozumowa ć i 
planowa ć. 
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II .   KLINIKA  EMOCJONALNYCH  ZABURZE Ń  MOWY  U  DZIECI 
 
 
 

1. Dzieci nerwicowe  
 

Literatura dotycząca zaburzeń nerwicowych jest bardzo obszerna. Pomimo licznych 
opracowań nie ustalono jednak jednolitej terminologii określającej poszczególne 
rodzaje tych zaburzeń. Brak jest jednoznaczności w rozumieniu takich pojęć jak : 
nerwowość , nerwica, psychonerwica, neurotyczność. Często są one używane 
zamiennie, a niekiedy jako zjawiska różne lub też kolejne stadia rozwojowe tego 
samego zaburzenia. 
 
Określenie nerwicy jako  czynno ściowego zaburzenia  wprowadzone przez lekarza 
szkockiego Cullena  w 1776 r. i uściślone przez P. Dubois  przetrwało do dziś, a wraz 
z nim   przekonanie, że główną przyczyną powstania nerwicy są urazy psychiczne. 
 
W ramach tej ogólnej koncepcji powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny 
i mechanizmy tego rodzaju zaburzeń. Według szkoły neurofizjologicznej przyczyną 
nerwicy są bodźce zbyt silne, nagłe lub długo trwające, przekraczające wytrzymałość 
układu nerwowego i stanowiące dla niego zbyt duże obciążenie. Szkoła 
psychologiczna natomiast podkreśla znaczenie warunków zewnętrznych, a  w 
szczególności środowiska rodzinnego. Pomimo to  jednak symptomy nerwicy 
wyprowadza nie tyle ze zmian w zakresie funkcji układu nerwowego, ile ze zmian 
patologicznych zachodzących na poziomie psychologicznych mechanizmów regulacji 
zachowań. 
 
Mimo pewnych różnic w poglądach na pochodzenie nerwicy badacze są zgodni co 
do tego, że podstawowym objawem tej dolegliwości jest  lęk  .  Jest on określany 
jako bardzo silny stan napięcia połączony z poczuciem zagrożenia, a jednocześnie 
bezradności, niepokoju i bezsilności. 
 
Lęk jest emocją bezprzedmiotową, co oznacza, że jednostka  nie uświadamia sobie 
źródła wywołującego stan zagrożenia. Jednakże w celu uniknięcia jego przeżywania 
uruchamia różne mechanizmy obronne w postaci bólu głowy, wymiotów, bólu 
brzucha, napadów wstrzymywania oddechu. 
 
Częstymi  przejawami lęku u dzieci jest aktywność ruchowa podczas snu, łącznie z 
chodzeniem we śnie i koszmary nocne. Pojawiają się one w trudnych okresach 
rodzinnych. Inne symptomy lęku to napady wstrzymywania oddechu połączone 
niejednokrotnie z utratą przytomności lub napadem drgawek, pseudokrup ( forma 
kurczu krtani) oraz astma uwarunkowana emocjonalnie. 
 
Kolejnym , podstawowym symptomem nerwicy  jest  egocentryzm  . Nie należy 
jednakże  zaliczać do tego tzw. egocentryzmu  „ normalnego”, występującego u 
dziecka w wieku niemowlęcym, lecz w okresie późniejszym, kiedy dziecku stawiamy 
już różne wymagania, uczymy najprostszych zachowań prospołecznych , 
nastawiamy na dobro innych ludzi. Niewątpliwie na powstanie egocentryzmu 
nerwicowego mają wpływ takie czynniki środowiskowe jak : liczebność rodziny czy 
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pozycja dziecka w rodzinie. W piśmiennictwie szczególnie często podkreśla się 
wpływ jedynactwa na powstawanie zaburzeń egocentrycznych.  
 
Według  I. Obuchowskiej  egocentryzm nerwicowy u dzieci przejawia się w dwojaki 
sposób: 
 

- aktywny  , gdy dziecko „siłą” dąży do uzyskania korzystnych dla siebie celów, 
zdobywa je sprytem, podstępem itp., 

- bierny  , gdy płaczem, okazywaniem własnej słabości i uległości, rezygnacji 
itp. zmusza otoczenie do zaspokojenia jego interesów. 

 
Egocentryzm nerwicowy jest – podobnie jak lęk – przejawem i zarazem skutkiem 
nerwicy. Wydaje się przy tym, że w stosunku do lęku jest on zjawiskiem wtórnym; 
stanowi jego wytwór. 
 
Inne symptomy nerwicy, to wadliwe funkcjonowanie w społeczeństwie, jak i samego 
organizmu dziecka. Zaliczają się do nich : 
 

- reakcje neurowegetatywne   , np. przyspieszone bicie serca, pocenie się, 
drżenie rąk, uczucie duszności, zawroty głowy, itp., 

- nagłe zmiany w zachowaniu si ę, np. zamilknięcie, wybuch płaczu, odmowa 
wykonania polecenia i  inne reakcje świadczące o negatywizmie, 

- długotrwałe zmiany w zachowaniu, np. kłamanie, unikanie kontaktów 
społecznych. 

 
Jednym z częściej występujących  objawów emocjonalnych w zachowaniu się dzieci 
są zaburzenia mowy, a przede wszystkim  jąkanie  . 
 
Rozpatrując przyczyny tego zjawiska niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt, że 
jąkanie pojawia się w okresie, gdy istnieje rozbieżność między wysokim poziomem 
myślenia dziecka (około 3 roku życia), a stosunkowo małą sprawnością aparatu 
mowy.  Według P. Pichon, S. Borel-Maisonny  jąkanie rozpoczyna się najczęściej 
pomiędzy 3 a 5 rokiem życia ( u ponad 50 % przypadków dzieci jąkających się ) , inni 
autorzy podają wiek 2 do 4 lat ( Barker),  albo od 4 do 6 lat (Spionek ). Mimo 
pewnych różnic w poglądach , to właśnie wiek przedszkolny uważany jest za etap 
rozwoju, w którym jąkanie pojawia się najczęściej. Stwierdza się je częściej  u 
chłopców niż u dziewcząt. 
 
Patogenezę jąkania próbują wyjaśnić następujące teorie : 
 

- genetyczna  – podkreślająca  rolę dziedziczenia, 
- organiczna  (lokalizacyjna) – jąkanie jest schorzeniem anatomicznym na 

poziomie mózgu, 
- funkcjonalna  – jąkanie jest dysfunkcją fizjologiczną wynikającą z opóźnienia 

motoryki, zaburzenia lateralizacji, a także obwodów kontroli mowy, 
- psychogenna  – podkreślająca  rolę przeżyć emocjonalnych. 

 
Mimo występujących różnic w poglądach na temat etiologii zaburzenia, można 
wyodrębnić  kilka przyczyn ogólnych i szczegółowych. 
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Przyczyny ogólne , to przede wszystkim: 
- różnica, jaka istnieje w wieku przedszkolnym między tempem myślenia dzieci, 

a ich słabą ogólną sprawnością motoryczną ( zwłaszcza mięśni 
artykulacyjnych ), 

- zaburzenia emocjonalne i uczuciowe ( urazy i napięcia) : 
a) opóźnienie mowy u dzieci pozbawionych kontaktu z matką (domy 

dziecka, porzucenie, śmierć matki ), 
b) zakłócone życie uczuciowe ( jąkanie poprzedza chrypka histeryczna, 

afonia histeryczna, mutyzm ) , 
c) nadpobudliwość psychoruchowa ( około 70 % przypadków), 

 
Najczęściej obserwowaną postacią jąkania jest jąkanie kloniczno – toniczne , w 
którym współwystępują zarówno objawy kloniczne (wielokrotne powtarzanie tej samej 
głoski lub sylaby ) , jak i toniczne  ( zacinanie się na wypowiadanym wyrazie, 
zatrzymanie połączone z silnym, zarówno emocjonalnym jak i mięśniowym 
napięciem). Wzmożenie napięcia emocjonalnego i mięśniowego może spowodować 
pojawienie się współruchów w obrębie mięśni twarzy, szyi i kończyn dolnych. 
Pojawienie się tego zjawiska z reguły świadczy o nasileniu się jąkania. Jąkanie 
kloniczne  uznawane jest przez niektórych autorów za przejaw powrotu do okresu 
gaworzenia, natomiast dołączenie się objawów tonicznych i współruchów – za 
postępujący proces  patologizacji  dziecka. 
 
Jąkanie jest często tylko jednym z wielu objawów świadczących o procesie 
postępującej nerwicy dziecka, wywołanych nieprawidłowymi warunkami środowiska 
rodzinnego. Z tego względu w leczeniu jąkania podkreśla się, że terapia powinna iść 
w dwóch kierunkach : 
 

1. Praca z dzieckiem  – zmiana emocjonalnego stosunku dziecka do zjawiska 
jąkania, obniżenie napięcia emocjonalnego i mięśniowego, podwyższenie 
wiary we własne siły i zaufania do możliwości wyleczenia się , a także 
określone ćwiczenia logopedyczne. 

2. Praca z rodzicami  – zmiana postaw w stosunku do dziecka, zapewnienie mu 
spokojnej i życzliwej atmosfery domowej bez napięć i konfliktów. 

 
Oddziaływanie terapeutyczne powinno obejmować także środowisko pozadomowe. 
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola, powinno być otoczone szczególnie 
troskliwą opieka. Należy zwrócić uwagę na jego kontakty rówieśnicze tak, aby nie 
stały się one powodem dalszego nerwicowania dziecka. Dziecko o osłabionym 
układzie nerwowym łatwiej podlega działaniom wadliwych bodźców środowiskowych, 
reaguje na nie z większą siłą, a reakcje te utrzymują się i  z trudem zanikają. 
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2. Dzieci autystyczne  
 
Dziecko , które nie nawi ązuje kontaktów uczuciowych z dorosłymi i 
rówie śnikami, którego mimika twarzy jest mało ekspresyjna ; dziecko smutne, 
często unikaj ące  kontaktu wzrokowego , czasem zło śliwe i wrogie do 
otoczenia – jest okre ślane jako dziecko uczuciowo oboj ętne. 
 
D. T. Maclay   pisze :  „ małe dziecko stanowi integralną część matki , a matka jest 
jednostką niekompletną bez dziecka ” (  w : Psychoterapia dzieci. Warszawa 1973, 
PZWL, s.19). 
Komunikacja z matką następuje już w momencie, gdy dziecko zaczyna ssać. Już w 
tym najwcześniejszym stadium współoddziaływania, jakie zachodzi między nim i 
drugą istotą ludzką, w najwcześniejszym stadium formowania się jego osobowości, 
zdarzyć się mogą okoliczności niekorzystne dla dziecka. Niemowlę lub małe dziecko, 
które doznaje różnych niedogodności, cierpień i lęków może wycofać się z 
komunikacji  między nim a matką oraz światem, bo albo mylnie zrozumiało uczynki i 
uczucia matki , albo dlatego, że odebrało adekwatnie jej negatywne uczucia. 
 
Małe dziecko niemal wcale nie ma i nie może mieć do czynienia ze światem 
zewnętrznym w sposób bezpośredni ( zwłaszcza w okresie, kiedy jeszcze nie 
porusza się o własnych siłach ), toteż jego sposób kształtowania  obrazu świata 
zewnętrznego odpowiada sposobowi, w jaki odbiera psychiczne postawy osób 
pośredniczących między nim i światem. Do powstania autyzmu zwanego 
niemowlęcym lub wczesnodziecięcym wystarcza , aby małe dziecko było 
przekonane, iż jego życiem  rządzą bezwzględne, irracjonalne i przemożne moce, 
które mają totalna władzę nad jego egzystencją i dla których jego egzystencja nie 
przedstawia żadnej wartości. 
 
Wielu badaczy uznaje, że bardzo silnym czynnikiem patogennym zaburzającym 
rozwój dziecka jest pozbawienie go kontaktu z matką. Występujące później 
symptomy schizofreniczne są więc reakcją na wydarzenia traumatyczne oraz brak 
podtrzymania emocjonalnego ze strony dorosłych, a przede wszystkim matki. 
 
Autyzm wieku dziecięcego zajmuje specjalne miejsce, zarówno pod względem 
etiologii jak i leczenia. Choroba ta jest w pewien sposób pokrewna schizofrenii 
dorosłych. Za mało jednak wiemy, aby uznać te dwie choroby za równoznaczne. 
Wiemy jednak, że główną cechą autyzmu jest ucieczka od dostosowywania się do 
rzeczywistości. 
 
Pozostałe cechy tej choroby psychiatrzy dziecięcy opublikowali w formie zestawienia 
dziewięciu punktów diagnostycznych, które w skrócie przedstawiają się następująco: 
 

1. Znacznego stopnia, trwałe uszkodzenie więzi emocjonalnej z ludźmi, 
2. Wyraźna nieświadomość co do własnej tożsamości  osobowej w stopniu 

nieadekwatnym do wieku. 
3. Patologiczne zajmowanie się poszczególnymi przedmiotami lub pewnymi 

charakterystycznymi ich cechami bez zwracania uwagi na ich rzeczywiste 
funkcje. 

4. Nieustanne opieranie się zmianom zachodzących w otoczeniu i walka o 
utrzymanie lub przywrócenie poprzedniego ( dotychczasowego) stanu. 
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5. Nieprawidłowe doznawanie zmysłowe ( przy braku uchwytnych zmian 
organicznych). 

6. Ostra, skrajna i pozornie nielogiczna nerwowość jako częste zjawisko. 
7. Utrata, brak rozwoju mowy lub zahamowanie mowy na etapie właściwym dla 

wieku wcześniejszego. 
8. Wypaczenie wzorów ruchowych. 
9. Na tle ciężkiego opóźnienia mogą pojawiać się przejawy normalnej lub prawie 

normalnej i wyjątkowej czynności umysłowej albo sprawności. 
 
Powyższy schemat diagnostyczny można uzupełnić o szerszy opis zaburzeń mowy. 
 
Dzieci autystyczne mają tendencję do okazywania emocji ekstremalnych : śmiech i 
płacz mogą następować po sobie w bardzo krótkich odstępach czasowych. Mają też 
kłopoty z ekspresją mimiczną. Sugeruje się, że musi to być związane z 
nieprawidłowym funkcjonowaniem półkuli dominującej, gdyż zdolność do 
rozróżniania słuchowych wzorców i jakości tonów jest redukowana przy uszkodzeniu 
płata skroniowego prawej półkuli.  Niektóre dzieci mają mowę przypominającą mowę 
z wrodzoną głuchotą, a wiele z nich okazuje swoje potrzeby poprzez krzyk, wycie lub 
pisk. Dzieci autystyczne ( te, które mówią ) w ¾ przypadków przejawiają echolalię, 
przy czym słowa lub całe zdania są powtarzane z tą samą intonacją i akcentem. 
Niewykształcenie identyfikacji osobowości ujawnia się w nieużywaniu zaimka  „ ja ”. 
Jeżeli te dzieci zwracają się do kogoś z potrzebą, czynią to w sposób echolaliczny, 
np. „ Czy chcesz pić ? ”. U dzieci autystycznych bardzo długo utrzymują się 
nieprawidłowości gramatyczne, opuszczanie głosek w wyrazie. Wypowiedzi mają 
charakter telegraficzny. Problem rozumienia mowy i tworzenia języka gramatycznego 
jest zbliżony do tych dzieci, które mają rozwojowe receptywne zaburzenia mowy; 
często mówi się o rozwojowej afazji. Wydaje się , że jest to jedno z głównych 
uszkodzeń u dzieci autystycznych. 
 
W terapii nie zaleca się rozpoznawania autyzmu dopóki przypadek faktycznie nie 
zgadza się z powyższym opisem, zwłaszcza w odniesieniu do defektu w pojmowaniu 
znaczenia więzi z rodzicami lub innymi ludźmi albo w pojmowaniu zabawek ( 
przedmiotów) jako nadających się do celowej manipulacji. W nadziei jakiegoś 
sukcesu proponuje się leczenie środowiskowe lub psychoterapię dziecka. I tutaj 
podstawową zasadą jest wczesne rozpoczynanie terapii. Powinna ona nastąpić 
jeszcze przed ustaleniem rozpoznania, ponieważ ocena rokowania jest niemożliwa 
przed uzyskaniem jakiegoś rozeznania w trakcie postępowania terapeutycznego. 
 
W terapii dziecka autystycznego szczególnie pomocna może być praca 
logopedyczna wywołująca ekspresję mimiczną i gesty dla substytutów mowy oraz 
rozwijanie rozumienia mowy i produkowanie języka gramatycznego, a także 
kształcenie identyfikacji osobowości poprzez eliminowanie echolalii. 
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III. MUZYKODRAMA  dla DZIECI NERWICOWYCH  
                     i       AUTYSTYCZNYCH   

 
 
Rozpoczynając pracę z dzieckiem nerwicowym lub autystycznym musimy brać pod 
uwagę fakt, że nie zgłosiło się ono do terapeuty dobrowolnie. To rodzice 
zadecydowali o tym, że trzeba szukać pomocy. Tak więc pierwszy kontakt z 
dzieckiem może być trudny, nacechowany nieufnością, czasem nawet wrogością. 
 
      Podjęcie decyzji o metodach pracy z dzieckiem musi być poprzedzone pełną 
diagnozą, której ważnym elementem jest poznanie: 
 
1. Jak dziecko odbiera swoje otoczenie ? 
2. Jakie s ą relacje uczuciowe pomi ędzy nim a rodzicami i rodze ństwem ? 
3. Jakie sytuacje s ą dla niego szczególnie patogenne ? 
4. Czym si ę interesuje i w co najbardziej lubi si ę bawić ? 
5. jakie s ą jego pragnienia ? 
6. Jakiego typu zaburzenia mowy towarzysz ą powy ższym sytuacjom ? 
 
Dzieci nie wykazują gotowości mówienia o swoich głębszych przeżyciach. Często nie 
uświadamiają ich sobie wyraźnie. Dlatego też konieczne dla ich ujawnienia mogą być 
takie metody, jak rysowanie i zabawa muzyczno-dramatyczna. Formami 
uzewnętrzniania przeżyć psychicznych są także modelowanie, zabawa w 
piaskownicy, uzupełnianie domów dla lalek mieszkańcami i umeblowaniem oraz 
zabawa z wodą. 
 
       Istnieją różne teorie zabawy. Według jednych – zabawa oczyszcza – dziecko 
wyładowuje instynkty i popędy społeczne , wskutek tego słabną tendencje, które 
mogłyby wywierać destrukcyjny wpływ na jego zachowanie. Można przyjąć tę teorię z 
zastrzeżeniem . Istnieją bowiem zabawy, w których dominują elementy walki i 
współzawodnictwa. Nie działają one „oczyszczająco” , lecz na odwrót - wzmagają 
agresywność dziecka i utrwalają (przez powtarzanie i ćwiczenie ) brutalne formy 
zachowania. Według innych – zabawa przygotowuje do życia dorosłego. Jest 
namiastką działalności poważnej, czyli kompensacją rzeczywistości, np. czytanie 
opowieści przygodowych może kompensować faktyczne przeżywanie przygód. 
 
    Niewątpliwie wszystkie teorie uwzględniają jakiś fragment rzeczywistości dziecka, 
czyli równolegle : wyzwolenie się od nagromadzonych i utrwalonych napięć, 
kompensację dla niespełnionych marzeń, przywrócenie równowagi psychicznej, a 
także  ćwiczenie ogólnych czynności umysłowych ( spostrzegania i myślenia) jako 
warunku prawidłowego rozwoju dziecka. 
 
     W praktyce terapeutycznej MUZYKA  dostarcza bodźców rytmicznych do ćwiczeń 
ruchowych, pomaga nawiązać kontakt z dzieckiem, które nie reaguje na bodźce 
słowne lub nie chce rozmawiać. Muzyka ułatwia ekspresję w zachowaniu 
emocjonalnym, umożliwia odreagować przeżycia, obniża samokontrolę ,  otwiera  
przed innymi i zmniejsza nasilenie mechanizmów obronnych zapewniając 
swobodniejsze komunikowanie się pacjentów w grupie. 
           Tak więc przeżycie stanów emocjonalnych stymulowanych muzyką w 
bezpośredniej obecności terapeuty oraz relaksacja pomagają w zmniejszeniu 
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poczucia zagrożenia, lęku i wynikających z nich zaburzeń neurowegetatywnych, 
izolacji emocjonalnej i zaburzeń w porozumiewaniu się. 
 
     MUZYKOTERAPIA  proponuje dzieciom najczęściej formę terapii aktywnej. 
Ekspresja muzyczna poprzez gest, ruch i śpiew jest znacznie bliższa dziecku niż 
człowiekowi dorosłemu, gdyż stanowi naturalny czynnik jego życiowej aktywności. 
      LOGOPEDIA  może z powodzeniem wspierać działania terapeutyczne lekarzy i 
innych specjalistów z zakresu rehabilitacji i rewalidacji poprzez włączenie się z 
technikami muzyczno-dramatycznymi. 
 
     Zabawa muzyczno-dramatyczna (MUZYKODRAMA)  jest zabawą tematyczną, w 
której dziecko bawiąc się w maszynistę, lekarza , sklep lub szkołę, gra role 
określonych osób, reaguje zgodnie z przyjętymi wzorami. W tej grze dziecko jest 
jednocześnie aktorem i reżyserem. Przedmiot – rekwizyty są przeważnie umowne, 
zastępcze ( liść jest talerzem, kasztany- ziemniakami, krzesło może być samolotem, 
patyk-koniem) . Często ruchy i czynności, aczkolwiek umowne, odzwierciedlają 
wiernie rzeczywistość emocjonalną dziecka. Muzykodrama jest projekcją sprzyjającą 
odreagowaniu. Dziecko może się „wygadać ”, ”wypłakać”, wyładować napięcia 
nerwowe i konflikty uczuciowe, a jednocześnie pobudzić wyobraźnię, zdobyć i 
utrwalić wiedzę o świecie i o zjawiskach społecznych. 
 
     Szczególne znaczenie w zabawie dziecka odgrywa BAŚŃ, gdyż identyfikowanie 
się z ulubionymi bohaterami pozwala na uporanie się z podstawowymi problemami 
egzystencjalnymi. Odgrywanie baśni może sprawić, że życie, które dla dziecka 
czasami jest nie do zniesienia, staje się coś warte. Dziecko  może bowiem tak jak 
bohater baśniowy, po różnych nadzwyczajnych przemianach stać się na powrót 
zwykłym śmiertelnikiem, który osiągnął sukces i czegoś się  nauczył. 
 
      Po to, by dać wiarę opowieści baśniowej i przyswoić sobie jej optymistyczną 
przyszłość, dziecku jest potrzebna możliwość wielokrotnego przeżycia danej historii. 
Dramatyzacja  , w której dziecko w aktywny sposób daje ujście budzonym przez 
baśń emocjom, nadaje opowieści jeszcze większą „prawdziwość” i „realność’. W tej 
zabawie dziecko ma bowiem możliwość bezpośredniego rozpoznania własnej 
sytuacji wewnętrznej. 
 
      Skuteczną metodą, zarówno dla sprowokowania ekspresji jak i projekcji uczuć 
dziecka , jest zabawa lalkami i kukiełkami. Do tych zabaw przydaje się również dom 
lalek z umeblowaniem. Dziecko może odtworzyć sposób traktowania go w domu, 
życzenia rodziców dot. dobrego zachowania, posłuszeństwa lub schludności, może 
też ujawniać głębsze niepokoje. Dziecko może odgrywać własne życzenia i potrzeby 
emocjonalne karząc lalkę, przedstawiającą zawistne rodzeństwo, ojca czy matkę. 
Zabawa może mieć charakter buntowniczy lub destrukcyjny – z rozrzucaniem 
zabawek i rozlewaniem wody – co uzewnętrznia niechęć lub nawet nienawiść 
żywioną wobec postaci stosujących nakazy i zakazy. Zabawa lalkami i kukiełkami  
ułatwia wi ęc zarówno rozpoznanie jak i leczenie nerwic dzieci ęcych . 
 
       Wiele dzieci w wieku przedszkolnym (szczególnie autystyczne) przejawia 
trudności w werbalizacji swoich problemów. Trudności te wynikają zarówno z braku 
wglądu, jak  i małego zasobu słów potrzebnych do wyrażania swoich stanów 
emocjonalnych. W takich przypadkach pomocne mogą być zabawy ruchowe i 
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techniki pantomimiczne.   Obserwacja dziecka, które pokazuje, co działo się w 
ważnym dla niego momencie, pozwala na ocenę, do jakiego stopnia przeżycie to 
było znaczące, jak dziecko wówczas reagowało. Znaczenie terapeutyczne wiąże się 
z ułatwianiem ekspresji stanów emocjonalnych, z rozładowaniem napięć. 
 
       Zabawy ruchowe można stosować wówczas, gdy przypuszczamy, że jakaś 
określona sytuacja jest ważna dla dziecka i chcemy poznać, na ile ona jest trudna, 
obciążona  negatywnym doświadczeniem. Można także zaproponować dziecku , aby 
pokazało, co zdarzyło się w momencie, o którym wiemy, że był dla niego szokujący, 
wywołujący silne emocje. Pokazanie takiej sytuacji i ponowne jej przeżycie w 
bezpiecznej obecności terapeuty ułatwia dziecku odreagowanie negatywnych emocji 
związanych z tą sytuacją. 
 
      Dla ułatwienia dziecku ekspresji poprzez ruch można najpierw zabawić się w 
„pokazywanie” jak zachowują się zwierzęta, na czym polega praca lekarza, 
sprzedawczyni itd. Dzieci mają za zadanie wyrazić gestem, ruchem, cechy obiektu, 
który jest przedstawiamy, a inne dzieci zgadują, co pokazuje kolega. Dobór obiektu 
powinien być dostosowany do możliwości ekspresyjnych dziecka. 
 
           Muzykodrama  zawierająca wymienione techniki i metody może być w 
stosowana bardzo rozmaicie , w zależności od cech pacjentów, stopnia ich 
autonomii, ogólnej koncepcji terapeutycznej, ale zawsze  musi zawierać dwa etapy  : 

1. projekcja  (diagnoza)- ujawnienie postawy emocjonalnej dziecka, jego 
pragnień, lęków, reakcji na sytuacje trudne, 

2. kanalizacja ( terapia) – proponowanie dziecku takich wzorów zachowań, które 
zapewniają mu lepsze przystosowanie się do otoczenia. 

 
 
Poniżej przedstawiamy wybór technik relaksacyjnych, zabaw muzyczno-
dramatycznych i ruchowych wspomagających terapie dzieci z emocjonalnymi 
zaburzeniami mowy. 
 
 
1.   Relaksacja  
 
 
Jedną z metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest 
relaksacja mięśniowa. Opiera się ona na założeniu, że ciało i umysł tworzą 
niepodzielną całość. Jedność psychiczna wyraża się między innymi tym, że 
zaburzenia psychiczne i napięcie emocjonalne powodują zaburzenia równowagi 
neurohormonalnej i wpływają na wzrost napięcia mięśniowego. Doprowadzenie do 
rozluźnienia mięśni pozwala z kolei na uzyskanie zmniejszenia napięcia 
emocjonalnego. Tak więc relaksacja jest warunkiem prowadzenia wszelkich 
zabiegów psychoterapeutycznych. 
 
RELAKSACJA PROGRESYWANA wg JACOBSONA    jest najstarszą  ( 1938) 
techniką relaksacyjną  i polega na rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych 
poprzez naprzemienne skurcze i rozkurcze mięśni. Efektem jej stosowania jest 
nabywana przez pacjenta umiejętność oceny nieprawidłowego napięcia mięśniowego 
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i jego umiejscowienia, umiejętność świadomego zwalniania napięcia , a przez to 
wpływanie na swoje stany emocjonalne. 
    W pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie można posługiwać 
się fragmentami tego treningu , dostosowując go do możliwości  percepcyjnych i 
wykonawczych dziecka przedszkolnego. Oto próba własnej adaptacji:  
W tle odtwarzamy muzykę spokojną w tempie umiarkowanym traktowane ad libitum , 
bez akcentowania rytmu. Najważniejsza tu jest melodia. 
 

- „ Siedzimy wygodnie. Będziemy poruszać rękami, nogami i głową. Za chwilę 
będzie się czuć dobrze. Zaczniecie lubić siebie inne dzieci. Wasze serduszko 
będzie bić mocno i równo. Brzuszek nie będzie was bolał, nie będziecie się 
złościć i krzyczeć na inne dzieci. 

- Oddychamy spokojnie i głęboko . Oddychamy tak jak oddycha lokomotywa. 
Nabieramy powietrze noskiem i wypuszczamy ustami. Powietrze wchodzi 
lekko przez nosek i wychodzi buzią. Każde  dziecko ma nosek i każde dziecko 
ma buzie. Oddychamy równo , głęboko i spokojnie   ( kilka razy ). 

- Unosimy wysoko rączki. Trzymamy tak. Oddychamy spokojnie .  Powoli 
opuszczamy rączki . 

- Unosimy rączki tak wysoko, jak tylko możemy.  Zaciskamy rączki , mocno je 
zaciskamy, a teraz zamykamy oczka , mocno je zamykamy. Otwieramy oczy , 
rozluźniamy palce i szybko opuszczamy ręce. Uśmiechamy się. 

- Unosimy wyprostowane rączki do góry. Trzymamy tak. Powoli opuszczamy je i 
uśmiechamy się. 

- Unosimy ręce do góry. Napinamy je mocno tak, żeby drżały. Oddychamy 
normalnie. Otwieramy lekko usta. Opuszczamy ręce. Uśmiechamy się. 

- Skręcamy głowę w prawo. A teraz w lewo. Patrzymy prosto. Pochylamy głowę. 
Dobrze, podnosimy głowę. Uśmiechamy się. 

- Otwieramy usta tak szeroko jak tylko można. Jeszcze szerzej. Dobrze. 
Zamykamy usta. Uśmiechamy się. 

- Zaciskamy wargi. Mocno. Jeszcze mocniej. Rozluźniamy wargi. Uśmiechamy 
się. 

- Wargi wysuwamy do przodu. Głośno mówimy „ uuuuu...” , a teraz mówimy 
„aaaaa...” Jeszcze raz  „uuuu –  aaaa”,  „uuu-aaaa”. Uśmiechamy się. 
Oddychamy normalnie. 

- Usta są zamknięte . Oblizujemy ząbki. Jeszcze raz . Dobrze . Uśmiechamy 
się. 

- Liczymy głośno do dziesięciu. Jeden, dwa , trzy , cztery, pięć, sześć , siedem, 
osiem, dziewięć , dziesięć. Uśmiechamy się . Oddychamy normalnie. 

- Liczymy bardzo cicho do dziesięciu. Jeden, dwa , trzy , cztery pięć , sześć , 
siedem, osiem, dziewięć , dziesięć . Uśmiechamy się i oddychamy normalnie. 
Siedzimy wygodnie. 

-  Otwieramy oczy tak szeroko  jak tylko to jest możliwe. Otwieramy , jeszcze 
szerzej. Dobrze . Uśmiechamy się. Patrzymy normalnie. 

- Marszczymy czoło tak silnie jak tylko to możliwe. Marszczymy. Dobrze. 
Uśmiechamy się wesoło. 

- Oddychamy spokojnie. Czujemy się wspaniale. Oddychamy bardzo spokojnie 
, powoli. Jest nam dobrze. Nasze ręce stają się ciężkie jak duże domy, nogi są 
ciężkie jak wielkie  góry. Głowa staje się ciężka jak duży worek. Bardzo 
ciężka. 
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- Nabieramy dużo powietrza i mocno napinamy brzuszki. Mocno. Jeszcze 
mocniej. Brzuszek musi być twardy. Klepiemy się po brzuszku. Dobrze. 
Wypuszczamy szybko powietrze. Uśmiechamy się. 

- Kładziemy się . Jesteśmy na plaży. Zamieniamy się w leżący na piasku 
latawiec. Jest piękna pogoda. Nie ma ani jednej chmurki. Jest ciepło. Nagle 
czujemy od morza lekki podmuch. To wesoły wiaterek chce nas unieść do 
góry. Powoli, ciężko unosimy się, klękamy , unosimy się, rozchylamy szeroko 
ramiona. Unosimy się w powietrze , stajemy na obu nóżkach. Unosimy się 
jeszcze wyżej , stajemy na jednej nóżce . Unosimy się w powietrze. Lekko 
szybujemy jak latawiec . Wysoko, Bardzo wysoko. Jeszcze wyżej. A teraz 
zaczynamy lekko opadać. Jesteśmy coraz niżej. Bardzo nisko . Już blisko jest 
ziemia. Lądujemy. Uśmiechamy się . Jest nam dobrze. Jest nam wesoło. 
Teraz możemy bawić się z innymi dziećmi. Teraz możemy wesoło śpiewać i 
tańczyć. Jest nam lekko . Jest nam dobrze.” 

 
Terapeuta proponuje wesołą zabawę, muzyka staje się bardziej dynamiczna i 
rytmiczna , dzieci są szczęśliwe i rozluźnione. 
 
 
TRENING AUTOGENNY SCHULTZA   jest drugą , znaną techniką relaksacji. 
Opiera się on na działaniu autosugestii i wymaga umiejętności koncentracji 
umysłowej. Warunkiem jego skuteczności jest więc dojrzałość systemu 
nerwowego. Z tego względu nie jest stosowany wobec osób opóźnionych w 
rozwoju intelektualnym , z trudnościami w koncentracji czy objawami 
niepokoju ruchowego. Warto tu jednak odnotować próbę , jaką wykonała A. 
Polender stosując pewne elementy treningu autogennego  w grupie dzieci w 
wieku przedszkolnym. 
 
Ponieważ młodsze dzieci nie mają wglądu we własne stany psychiczne, ani 
też nie potrafią obserwować  funkcjonowania swego organizmu , autorka 
postanowiła wykorzystać mechanizm identyfikacji i naśladownictwa w celu 
wywołania stanów organicznych. W tym celu zastąpiła oryginalną instrukcję 
specjalnie ułożoną bajeczką, w której duży nacisk położyła na nastrój spokoju 
oraz uczucie ciężkości i ciepła w kończynach. Polender uzyskała pozytywne 
rezultaty wśród dzieci od 4 roku życia. 
 
W mojej praktyce terapeutycznej z dziećmi w wieku 5-7 lat, , a także wśród 
dzieci w wieku 7-10 lat w sanatorium otolaryngologicznym  „SLONECZKO” w 
Kołobrzegu , przez wiele lat posługiwałem się tekstem stosowanym w 
Sanatorium Przeciwastmatycznym w Gdańsku –Oliwie. Do treningu 
zmontowałem podkład muzyczny składający się z onomatopeicznych 
fragmentów muzyki  J.M.Jarre’a. 
 
Część I. Dzieci  inscenizuj ą  grę, w której wcielaj ą się w postaci 
wymieniane w bajce : 
 
„Pewnego razu Miś Uszatek poszedł na wycieczkę do lasu. Świeciło słonko, 
było ciepło i wesoło.  W lesie spotkał swoich dobrych przyjaciół, z którymi 
zawsze się bawił. Porozmawiał z jeżem...., poskakał po łące z zajączkiem..., 
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poganiał za wiewiórką...,pograł w piłkę z kangurkiem...   Po wesołej zabawie 
Misiu poczuł się bardzo zmęczony i powędrował do domu.” 
 
Część II. Wszystkie dzieci staja si ę Misiem Uszatkiem i kład ą się na 
leżakach : 

             
             „ Mamusia czekała już na Misia Uszatka i przygotowała mu ciepłe i miękkie  
            łóżeczko. Pomogła mu zdjąć ubranko i ułożyła do snu.    W pokoju było     
            cichutko , bo wszystkie zabawki już spały. 

- Misiu  ułożył się wygodnie, zamknął oczka, rozprostował nóżki i rozluźnił 
rączki. 

- Teraz Uszatek oddycha równo i spokojnie. Jest mu dobrze , przyjemnie i 
miękko. 

- Leży Mis Uszatek i tak sobie myśli:   Jest mi dobrze. Oddycham lekko , równo 
i spokojnie. Wszystkie zabawki teraz śpią. Za chwilę i ja zasnę. 

- Czuje , jak moja prawa ręka staje się ciężka. Jest już bardzo ciężka. Jest już 
tak ciężka jak duży kamień na drodze. Jest już tak ciężka , że nie mogę jej 
podnieść. 

- Czuję , jak moja lewa ręka staje się ciężka. Jest już bardzo ciężka. Jest już tak 
ciężka, jak duży kamień na drodze. Jest już tak ciężka, że nie mogę jej 
podnieść. 

- Oddycham lekko, równo i spokojnie. 
- Nóżki też są leniwe. 
- Najpierw prawa nóżka staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że 

nie chce mi się nią ruszać. 
- Lewa nóżka staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już tak ciężka, że nie chce mi 

się nią ruszać. 
- Głowa leży spokojnie. Czuje się dobrze. Jest bardzo cicho i spokojnie. 
- Oddycham lekko, równo i spokojnie. 
- Oddycham lekko. 
- Oddycham równo. 
- Oddycham spokojnie. 
- Czuję ciepło w rączkach i nóżkach. Coraz więcej ciepła. 
- Ciepło jest w brzuszku , całe ciało jest ciepłe, jak w ciepłej kąpieli. 
- Czuję się dobrze . 
- Jest mi przyjemnie i dobrze. 
- Sen zamyka mi oczka. Zasypiam , zasypiam. 

 
 
 
     III Część. Pobudzenie i powrót do zabawy w rytmie skocznej m uzyki: 
 

- Otwieram oczy. Czuje się jak po przebudzeniu z głębokiego i przyjemnego 
snu.  

- Podnoszę do góry ręce, przeciągam się. 
- Jestem wypoczęty i radosny. 
- Jest mi wesoło i biegam radośnie z innymi dziećmi ... 
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RELAKSACJA wg WINTREBERTA  – jest najczęściej stosowanym ćwiczeniem  
opracowanym przez  znanego neuropsychiatrę dziecięcego. Metoda ta nie posługuje 
się sugestią, nie wymaga zdolności koncentracji umysłowej, co powoduje, że jest ona 
szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, o słabej koncentracji 
uwagi, a przede wszystkim z dziećmi nerwicowymi. 
 
Podczas relaksu dziecko leży wygodnie na leżance w zacisznym, nieco 
przyciemnionym pokoju. Z głośnika dyskretnie płynie łagodna muzyka. Terapeuta 
wykonuje na dziecku ruchy bierne zaczynając od dłoni ręki dominującej, poprzez 
przedramię, ramię, mięśnie barku, szyi do mięśni twarzy. Następnie rozluźnia w tej 
samej kolejności mięśnie drugiej ręki , potem kończyny dolnej, zaczynając  od stopy 
poprzez podudzie, udo i kończąc na nodze dominującej. Ruchy relaksatora są 
powolne , monotonne i rytmiczne, wykonywane bez przerw, które mogłyby 
spowodować oczekiwanie dziecka na następny ruch, za zatem wzrost napięcia.  
 
Dla uzyskania zwolnienia napięcia mięśniowego relaksator wykonuje w zakresie 
ruchów biernych obroty , huśtania, krążenia i bierne opuszczanie kończyn. Znaczenie 
ruchów biernych polega na osłabieniu napięcia mięśniowego, opanowaniu 
znajomości ciała, poprawie orientacji przestrzennej, lepszej koordynacji nerwowo - 
mięśniowej i wzrokowo - ruchowej. Dzieci po seansie są bardziej aktywne, wypoczęte 
i  łatwiej koncentrują się na wykonaniu zadania. 
 
A oto szczegółowy schemat relaksacji metodą Wintreberta : 
 

1. Zwalnianie napięcia mięśni wiązadeł stawu nadgarstkowego górnej kończyny 
dominującej pod względem lateralizacji w płaszczyźnie strzałkowej, następnie 
– w płaszczyźnie poprzecznej. 

2. Zwalnianie napięcia mięśni otaczających staw łokciowy, stosując najpierw 
ruchy bierne pronacji i supinacji, a następnie ruchy podnoszenia i opuszczania 
w płaszczyźnie pionowej przedramienia. 

3. Wznosy i puszczanie całego ramienia, odwodzenie i przywodzenie go w 
płaszczyźnie poziomej. 

4. Ruchy skrętów szyi w płaszczyźnie poprzecznej – przytrzymując głowę. 
5. Ruchy masujące, muskające : mięśnie czoła od  jego środka ku skroniom, 

mięśnie okrężne oczu, mięśnie otaczające usta. 
6. Ponowne ruchy bierne na drugiej kończynie i dalej do punktu 5. 
7. Zwalnianie napięcia po kolei wszystkich stawów kończyny dolnej, 

rozpoczynając od stawu skokowego, poprzez staw kolanowy, kończąc na 
stawie biodrowym. 

8. W tej samej kolejności postępuje się ze zwalnianiem napięcia kończyny dolnej 
dominującej. 

9. Przez minutę pozostawia się dziecko w zupełnym bezruchu. 
10. Sprawdzanie stanu odprężenia przez unoszenie odcinków kończyn w 

rozmaitej kolejności. 
11. Następnie dziecko unosi je czynnie i opuszcza biernie w tej samej kolejności, 

jak w pierwszej części, stale z zamkniętymi oczami. 
12. Na zakończenie dziecko przybiera szereg pozycji od leżenia poprzez 

siedzenie do stania, pamiętając o uzyskaniu możliwie całkowitego rozkurczu 
mięśni w tych pozycjach., np. po zbliżeniu kolan jak najbliżej uszu należy 
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wyrzucić stopy do przodu i opuścić je na posłanie pozostając z całkowitym 
rozluźnieniem mięśni. 

 
Powyższe ćwiczenia można także realizować w zmodyfikowanej formie  w ramach 
terapii grupowej, np. 

1. Dzieci leżą na plecach na miękkich kocach, z zamkniętymi oczami, w pewnym 
oddaleniu od siebie. 

2. Relaksator objaśnia, na czym polegają ruchy czynno - bierne. Przypomina, że 
każde dziecko leżąc bez ruchu, z rozluźnionymi mięśniami ma starać się nie 
myśleć o niczym w danej chwili, jak o zwolnieniu napięcia mięśni podnoszonej 
kończyny. 

3. W razie potrzeby indywidualnie uczy prawidłowego unoszenia i bezwładnego 
opuszczania kolejnego odcinka relaksowanej kończyny w powolnym 
rytmicznym tempie. 

 
Przedstawione wyżej schematy ćwiczeń relaksacyjnych powinny być realizowane w 
całym okresie terapii. Wprowadzają one bowiem odpowiedni nastrój, obniżają poziom 
napięcia emocjonalnego i są dobrym przygotowaniem do ćwiczeń oddechowych, 
głosowych i ruchowych. 
 
 
 
2.  Oddech , skupienie , pami ęć i wyobra źnia 
 
 
 

Oddech  
 
Stosowaną powszechnie techniką relaksacyjno-usprawniającą jest gimnastyka 
oddechowa. Szczególnie przydatne są to ćwiczenia w sytuacjach dzieci 
astmatycznych, oddychających ustami i nerwicowych. Oto kilka ćwiczeń w wersji 
zabawowej : 
 

1. Pranajama  ( pobieranie energii ) dla przedszkolaków ( tempo realizacji 
ćwiczenia    bardzo wolne i spokojne) 

- Kładziemy się wygodnie i nieruchomo na plecach. 
- Oddychamy spokojnie i równo. 
- Kładziemy obie rączki na brzuszku i zaczynamy oddychać lekko i 

spokojnie; 
nasze rączki lekko unoszą się na brzuszku. 

- Kiedy powietrze wchodzi do naszego brzuszka, rączki lekko unoszą się, 
a   kiedy powietrze wychodzi z nas – rączki opadają. 

- Oddychamy łagodnie i powoli, lekko i spokojnie. 
- Powietrze wchodzi do naszego brzuszka przez nosek, a wychodzi 

buzią. 
 
-     Buzię wysuwamy do przodu, tak jak do dmuchania na gorącą zupę. 
- Powietrze wchodzi przez nosek, a wychodzi buzią. 
- Dmuchamy – chłodzimy zupę. 
- Powietrze wchodzi przez nosek , a wychodzi buzią. 
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- Dmuchamy – chłodzimy zupę. 
- Powietrze wchodzi przez nosek, a wychodzi buzią. 
- Dmuchamy – chłodzimy zupę. 
 
- Teraz – oddychamy tylko noskiem. 
- Oddychamy łagodnie i powoli. 
- Powietrze jest łagodne, dobre i lekkie. 
- Jest nam przyjemnie i ciepło , jak pod ciepłą kołderką. 
- Oddychamy spokojnie i lekko. 
- Jest nam dobrze i przyjemnie. 
- Jest nam  dobrze i przyjemnie. 
- Jest nam lekko, jest nam ciepło. 

 
- Zatykamy paluszkiem prawą dziurkę od nosa, a lewą mocno wciągamy 

powietrze. Ta samą dziurką szybko wpuszczamy całe powietrze. 
- Teraz zatykamy lewą dziurkę od nosa , a prawą mocno wciągamy 

powietrze. Tą samą dziurką szybko wypuszczamy całe powietrze 
       ( To ćwiczenie wykonujemy trzy razy) 
  
- Znowu oddychamy równo i spokojnie. 
- Oddychamy swobodnie. 
- Oddychamy zupełnie swobodnie. 
- Oddychamy równo i spokojnie. 
- Oddychamy lekko. 

 
- Czujemy lekki powiew powietrza na szyi. 
- Nasza szyja staje się chłodna. 
- Oddychamy lekko , równo i spokojnie. 
- Oddychamy lekko, równo i spokojnie. 
- Oddychamy lekko, równo i spokojnie. 
- Jest nam lekko. Jest nam dobrze. 
- Jest nam dobrze i ciepło. 
- Tylko szyja jest chłodna. 
- Jest nam dobrze , jak w ciepłym łóżeczku. 
- Jest nam dobrze , ciepło i przyjemnie. 

 
                  -    Otwieramy oczy . Podnosimy do góry rączki. Przeciągamy się. 

- Mocno . Jeszcze trochę. 
- Opuszczamy rączki. 
- Przewracamy się brzuszek. 
- Leżymy na brzuszku. 
- Przewracamy się na bok. 
- Przewracamy się na drugi bok. 
- I jeszcze raz na brzuszek. 
- Kulimy się. Jesteśmy teraz tacy mali , jak mały piesek. 
- Podnosimy się na rękach i kolanach. 
- Siadamy na piętach i podnosimy ręce do góry. 
- Przeciągamy się. 
- Opuszczamy ręce , wstajemy i bawimy się wesoło. 
- Tańczymy wesoło. 
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- Jest nam dobrze. 
- Jest nam lekko. 
- Jest nam wesoło. 
 
 

2. Oddychanie wg De Mill’a   ( dla dzieci 6-10 lat) 
( To ćwiczenie- jak i poprzednie- należy wykonywać w ciszy, w której słychać 
głos terapeuty lub wytypowanej przez niego osoby. Jeżeli pracujemy z grupą- 
nie powinna być większa niż 5-7 osób )  
 

- Wyobraźmy sobie, że przed nami jest złota rybka. Pływa ona dookoła 
nas i wpływa do naszych ust. 

- Zamknij usta. Zrób teraz głęboki wdech nosem. Złota rybka jest teraz w 
twoich płucach i pływa tam. Przez chwilę nie oddychaj. 

- Zrób teraz głęboki wydech ustami i pozbądź się tej rybki. Już ! Teraz 
rybka pływa po pokoju. Zamknij usta i oddychaj tylko nosem. 

- Teraz wdychasz dużo małych , złotych rybek. Złote rybki pływają w 
twojej piersi. 

- Nie oddychaj ! 
- Zrób teraz głęboki wydech ustami i pozbądź się tych rybek. 

 
- A teraz zobaczymy , jakie jeszcze rzeczy można wdychać nosem i  

pozbywać   się wydychając przez usta. 
- Wdychasz dużo płatków różnych kwiatów. Czujesz , jak miękko 

składają się w twojej piersi. Zrób wydech i już nie ma płatków. 
- A teraz wdychasz zeschłe liście, dużo zeschłych liści. Unoszą się one w 

twojej piersi, jak gdyby gnane wiatrem. Zrób wydech i już nie ma tam 
zeschłych liści. 

- Wdychasz teraz krople deszczu. Słyszysz , jak uderzają one o ścianki 
twojej klatki piersiowej. Zrób wydech i już nie ma kropli deszczu w 
twojej piersi. 

- A teraz wdychasz piasek. Jest on w twojej piersi. Czujesz jak wypełnia 
ci płuca. Zrób wydech i już pozbyłeś się piasku. 

- A teraz wdychasz dużo małych petard. Pękają one w twojej piersi, dym 
cię dusi. Zrób szybko wydech i pozbądź się tych petard. 

- Teraz wdychasz dużo małych lwiątek. Ryczą one w twojej piersi. 
Szybko zrób wydech i pozbądź się ich. 

- Masz przed sobą suche drzewo. Wydychasz wodę na to drzewo. 
Drzewo powoli ożywa. Rozwijają się jego liście i jest ono całe zielone. 

 
- Co teraz chcesz wdychać  ? Dobrze , zrób to ... 

 
- A teraz bądź rybą. Pływasz w oceanie i wdychasz wodę z oceanu. Jak 

ci się to podoba ? 
- Teraz bądź wielbłądem na pustyni. Wdychasz gorące pustynne 

powietrze. Owiewa cię gorący żar. Jak się czujesz? 
- Bądź ptakiem. Latasz wysoko w czystym, przezroczystym powietrzu. 

Wdychasz chłodne powietrze. Jak ci się to podoba ? 
- A teraz bądź kamieniem i nie oddychaj wcale. Jak ci się to podoba ? 
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- A teraz bądź tym , kim jesteś i oddychaj powietrzem tego pokoju. Jak ci 
się to podoba ? 

- Otwórz okno i popatrz przez chwilę na zewnątrz. Kilka razy wciągnij 
powietrze nosem i wypuść je ustami. 

- A teraz usiądź i posiedź przez chwilę spokojnie. 
- Możesz wstać i rób teraz to, co chciałeś od dawna zrobić. 

 
 

Skupienie , pamięć i wyobraźnia 
 
Poniższe ćwiczenia najlepiej wykonywać w pomieszczeniu, do którego nie docierają 
rozpraszające uwagę odgłosy z zewnątrz. Światło powinno być teatralne, np. jedno 
źródło światła ze stojącego obok reflektora z jasnym kolorowym filtrem. 
Proponowane ćwiczenia służą rozwijaniu umiejętności koncentracji i wyobraźni. 
Powinny być krótkie i nie następować bezpośrednio po sobie. Najkorzystniej jest 
przeprowadzać je na początku zajęć terapeutycznych. Dla większego urozmaicenia 
dobrze jest stosować różnego rodzaju rekwizyty, które pobudzają uwagę i 
wyobraźnię. 
 
Pierwsze zajęcia , w których będziemy usprawniać dziecko, można rozpocząć od 
opowiedzenia hinduskiej bajki , która na pewno zachęci do wykonywania ćwiczeń. 
 
1.Minister  ( bajka hinduska ) 

                   Pewien maharadża chciał dobrać sobie ministra. Ogłosił, że wybierze 
tego , kto po murach opasujących miasto przejdzie z dużym naczyniem po brzegi 
wypełnionym mlekiem i nie wyleje ani kropli. Wielu próbowało, ale po drodze wołano 
do nich, straszono, odwracano ich uwagę i wszyscy idąc rozlewali mleko.  

- Nie nadają się na ministrów – orzekł maharadża. 
Lecz oto znalazł się wśród nich jeden. Ani krzyki, ani pogróżki , ani żadne podstępy 
nie odwracały jego oczu od naczynia napełnionego mlekiem. 

- Strzelajcie – krzyknął władca . Strzelano z armat, ale i to nie 
przeszkodziło śmiałkowi. 

- Oto minister – orzekł maharadża. 
- Słyszałeś krzyki ? – zapytał swego nowego ministra . 
- Nie słyszałem. 
- Widziałeś , jak cię straszono ? 
- Nie widziałem . Patrzyłem na mleko. 
- Słyszałeś wystrzały ? 
- Nie słyszałem władco. Patrzyłem na mleko. 
- Oto , co nazywa się być skupionym na zadaniu. 
  

2. Cienie 
                Prowadzący ćwiczenie ( może to być jedno z dzieci) chodząc , 
wykonuje szereg ruchów: zatrzymuje się , obraca, nachyla, zmienia postawę. 
Zanim idzie drugie dziecko, które jak cień stara się powtórzyć to wszystko, co robi 
pierwszy. Uwadze „cienia’ nie powinien ujść charakter ruchów i ich szybkość. 
Pamiętać należy o tym, aby ruchy „cienia” nie były powtórzeniem, lecz raczej 
zbiegały się z ruchami prowadzącego, częstokroć podkreślając je i czyniąc 
bardziej wyrazistymi. 
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               To samo ćwiczenie można wykonać z całą grupą równocześnie. 
Wówczas dzieci stoją w kole, obserwują terapeutę i powtarzają jego ruchy. 
 
3. Lustro 
                 Dzieci ustawiają się parami w dowolnych miejscach sali. Pary są 
zwrócone do siebie twarzami.  Włączenie muzyki staje się sygnałem do 
rozpoczęcia ćwiczenia. Dynamika i tempo proponowanego utworu sugeruje 
charakter gestów ( duże - małe , szybkie – wolne, mocne – słabe itp.). Osoby 
wyznaczone jako te „przed lustrem” wykonują ruchy rękami tak, jakby malowały 
przed sobą na szklanej tablicy dowolne figury. Osoby wyznaczone do pełnienia 
roli „ w lustrze” nadążają za ruchami partnerów , same biorąc tylko bierny udział w 
malowaniu. Teraz następuje zmiana – aktywną rolę przejmują dotychczasowe 
dzieci „ w lustrze”. 
 
4. Słuchanie ulicy  
                               W ciszy słuchamy wydarzeń spoza sali ćwiczeń. Umownie 
nazywamy te ćwiczenia :” słuchaniem ulicy’, ale słuchać należy wszystkiego poza 
salą : hałas na korytarzu, w sąsiedniej sali, za oknem itp. Po wykonanym 
ćwiczeniu dzieci opisują zapamiętane spostrzeżenia. 
 
5. Zamierzone efekty 
                             Z taśmy magnetofonowej lub płyty CD wywołujemy efekty 
dźwiękowe, fragmenty znanych utworów muzycznych. Dzieci rozpoznają je, 
zapamiętują  i po zatrzymaniu taśmy opowiadają o swoich spostrzeżeniach. 
 
6. Dotykanie przestrzeni 
                              Dzieci poruszają się w określonej przestrzeni z zamkniętymi 
lub zasłoniętymi oczami.   Dotykają napotkane przedmiot, badają ich fakturę, 
temperaturę i wilgotność. Po zakończonym ćwiczeniu opowiadają o swoich 
spostrzeżeniach. 
 
7. Ułóż przedmioty 
                             Na stole rozkłada się w sposób przypadkowy kilka 
przedmiotów. Wybrane dziecko przygląda się im uważnie i stara się zapamiętać 
ich ułożenie. Teraz ćwiczące dziecko odwraca się, a prowadzący ćwiczenie 
wprowadza jakieś zmiany w układzie przedmiotów. Po odwróceniu się do stołu, 
dziecko powinno ułożyć rzeczy w pierwotnym układzie. 
 
8. Formowanie d źwięku 

a) formowanie dźwięku [m] – uwaga skupiona na punkcie powstawania 
dźwięku. W dalszej części ćwiczenia próbujemy dźwięk wzmacniać i 
ściszać, przesuwać z warg stopniowo coraz głębiej – aż do gardła i z 
powrotem – kontrolując bez przerwy cały proces, 

b) formowanie samogłosek poprzez przejście z [m] do [a] – dźwięk 
ciągły na całym wydechu. Kontrola czystości dźwięku i prawidłowości 
samogłoski. Przesuwanie dźwięku z tzw. „maski” do  tyłu , aż do 
gardła i z powrotem. Próba emocjonalnego zabarwienia dźwięku : 
radość, ból, przerażenie, zachwyt itp., 

c) formowanie innych spółgłosek i samogłosek w zestawach 
sylabowych, komponując różne warianty ćwiczenia, np.:   [ ma-me-
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mi-mo-mu-my], [mama-meme-mimi-momo-mumu-mymy], [ memi-
momu-mumy-mame ] 

      
9. Gdyby 
                  Dzieci wykonują fikcyjne działania, np. piją herbatę. Prowadzący rzuca 
hasło :  to jest ocet, to jest napój cytrynowy , to jest kisiel itp. 
Inne proponowane fikcyjne działania : 

- jedzą jabłka  - a gdyby to był : czosnek , pieprz, czekolada, kwaśny 
ogórek itp., 

- siedzą na krzesłach – a gdyby to była : gorąca blacha, miękka pościel, 
ławka w parku, kamień, wanna z ciepłą wodą itp. 

 
10. Fantazjowanie      
                  „ Jestem dębem. Rosnę wysoko, na górskiej polanie. Daleko, na lewo 
wznosi się zamek. Gdzieś daleko widać wysokie góry. W dole widać wioskę. 
Drogą , do zamku zbliża się kareta ...”   Zadaniem dzieci jest opowiedzieć dalszy 
ciąg wydarzeń, jakie według nich  mogłyby nastąpić.          

 
 
 
 
 
3.    Muzyka, ruch , działanie i kontakt  

 
 
     Pierwszym zadaniem terapeuty jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Dokonanie 
tego wymaga  bezgranicznej cierpliwości oraz zdolności do wyobrażania sobie 
sytuacji dziecka zaburzonego emocjonalnie.  Spowodowanie , aby dziecko zmieniło 
swój sposób myślenia, choć nie jest ono  świadome jakiejkolwiek motywacji i nie jest 
wyposażone nawet w możliwości umysłowe niezbędne do jej uświadomienia , jest  
więc zadaniem monumentalnym. 
 
     Według Benenzona – lekarza psychiatry i muzyka – ogromne znaczenie w terapii 
dziecka zaburzonego emocjonalnie ma indywidualne podejście, znalezienie 
odpowiedniej melodii , pieśni, właściwej formy muzycznego kontaktu. Konsekwencją 
takich założeń teoretycznych jest stosowanie dźwięków odbieranych przez dziecko w 
okresie bardzo wczesnego dzieciństwa. 
 
    Pierwszym etapem seansu muzykoterapeutycznego u Benenzona jest muzyka 
elektronowa wykorzystywana do odtworzenia akcji bicia serca. W drugim etapie 
występuje muzyka spokojna, łagodna, a na zakończenie seansu pojawia się 
ponownie muzyka elektronowa w postaci dźwięków bliskich okresowi niemowlęcemu 
, przypominających oddech, cmokanie, czynności serca. Słysząc je dziecko 
identyfikuje z sobą, rozpoznaje jako coś znanego, reaguje na nie. A to już zwykle 
tworzy udany kontakt z dzieckiem. 
 
     Podejście Benenzona szczególnie wartościowe może okazać się w terapii dziecka 
autystycznego. Wystarczy bowiem dostosować się do aktualnych reakcji dziecka. 
Jeśli kołysze się ono w jakimś rytmie, trzeba do niego przystąpić z własnym 
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kołysaniem, później zaś -  z muzyczną improwizacją  - zmieniając stopniowo rytm i 
dynamikę.  
 
     Podobnie trzeba umiejętnie wykorzystywać płacz dziecka i  jego nieartykułowane 
dźwięki, ujmując je w formie zabawy. Jeśli dziecko wyraża chęć gry na fortepianie, 
winno mu się na to pozwolić, dążąc do terapeutycznego wykorzystania tego 
momentu. Jeśli dziecko pragnie wymienić swój instrument z terapeutą oznacza to, że 
wystąpiło nie tylko zainteresowanie przedmiotem, ale również współpraca 
międzyosobowa. Jeśli chore dziecko nie odpowiada na nasze rytmiczne 
improwizacje, możemy również dać znać o sobie przez lekkie stukanie w tym rytmie 
w jego plecy. 
 
Muzykoterapię można uprawiać także w grupach familijnych. Komunikację dziecka z 
rodzicami można wyrabiać przez wodę, która jako środowisko ciągłe łatwiej przenosi 
fale. Matka i dziecko trzymają ręce na metalowym talerzu. Terapeuta gra na flecie, 
dziecko dotyka metalu, inny terapeuta polewa dziecku ręce wodą. Dziecko zaczyna 
powoli reagować na plusk wody, a następnie na dźwięki muzyki. Reakcje po jakimś 
czasie są żywe i radosne, znika maskowatość twarzy. Podjęta zostaje w ten sposób 
próba nawiązania kontaktu pozawerbalnego. 
 
     Nawiązanie kontaktu poprzez muzykę będzie ułatwione, jeżeli terapeuta będzie 
wykorzystywał niski rejestr z wyraźnym akompaniamentem basowym, co może 
dostarczyć dziecku pierwszych wrażeń rytmicznych i stać się okazją do 
przetworzenia ich na ruch ciała.  Dziecko autystyczne powinno bawić się 
muzycznymi zabawkami po to, by spostrzegać pewne dźwięki, a także je wywoływać 
. Z chwilą, gdy chore dziecko odczuje wibrację dźwiękową i pojmie jej rytm, osiągnie 
ważny etap rozwoju.   
 
      Dzieci mogą odczuwać wibrację poprzez różne części ciała, np. przez skórę, 
kości . Wystarczy przykładanie dźwięczącego instrumentu do brody, gardła, policzka, 
głowy i rąk. Specjalna podłoga transmitująca wibracje umożliwia poruszanie się 
zgodnie z muzyką. Można uczyć małe dziecko odczuwać rytmiczną wibrację 
fortepianu poprzez położenie jego rąk na pudle rezonansowym. W następnych 
ćwiczeniach dziecko  może poruszać się zgodnie z proponowanym rytmem. Z 
biegiem czasu dziecko zacznie odczuwać, rozpoznawać, zapamiętywać i wykonywać 
proste rytmy ruchowo. Nauka mowy będzie w znacznym stopniu ułatwiona, jeśli 
dziecko będzie z nami komunikować się przy pomocy rytmu, tempa, dynamiki, pauzy, 
melodii i wokalizacji. 
 
Dzieci autystyczne mogą potrzebować nawet bardziej niż zdrowe dzieci , wybiegania 
się i zabawy. Pomaga im to rozładować napięcia i emocje. Potrzebują tego bardzo 
także dzieci nerwicowe, chociaż bawienie się zabawkami, podskakiwanie, skakanie, 
tańczenie i uczestniczenie w grach sprawia dzieciom autystycznym  wiele trudności. 
Muszą bowiem być tego nauczone. 
 
     Najbardziej użytecznymi zabawkami dla dzieci nerwicowych i autystycznych są: 
 

- pojemniki , łopatki , przedmioty do zabaw z piaskiem i wodą, 
- magnetofony, odtwarzacze CD, pozytywki, instrumenty zabawkowe, 
- konie na biegunach lub na sprężynach, 
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- książki z obrazkami, 
- układanki i zabawki służące do rozróżniania kształtów, 
- sztuczne ognie, bąki i wirujące zabawki, 
- zabawki konstrukcyjne, klocki do budowania, 
- zabawki wydające dźwięki i „mówiące”, 
- piłki ( zwłaszcza duże ), 
- paciorki do nawlekania, tablice do pisania kredą. 

 
     Rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktu poprzez ruch i zabawę może 
odbywać się według różnych technik i programów. Oto dwa fragmenty metody 
Carolyn Childs  : 
 
Rozwijanie ruchu  ( program II)   Rozwój świadomo ści samego siebie oraz 
świadomo ści innych.  Czego uczyć ?  
 
      1.      Świadomość podłoża   ( leżenie, przewracanie się wokół własnej osi,   
               spadanie,   koziołkowanie , pełzanie, obracanie, ciągnięcie, popychanie); 

2. Świadomość centralnej części ciała ( obracanie , kołysanie się , zwijanie się,     
         poklepywanie, łaskotanie , koziołkowanie, obejmowanie się ); 
3. Ćwiczenia całego ciała  ( przewracanie się , obracanie , kołysanie, 

podrzucanie, huśtanie, ciągnięcie); 
4. Świadomość kolan   ( uderzanie pięścią, głaskanie, łaskotanie, pocieranie, 

kolana do siebie i od siebie, łokcie, podbródek, ramiona, nos – dotykanie 
kolan, chodzenie, obracanie się, podskakiwanie podnosząc kolana, 
chodzenie dziwaczne, sztywne nogi , galaretowate nogi, sprawdzian siły, 
popychanie i ciągnięcie); 

5. Świadomość bioder  ( obracanie się w pozycji siedzącej, przewracanie się 
na podłogę, uderzanie nogami o podłogę, wleczenie nóg za sobą, most, 
kołysanie w biodrach, kołysanie od bioder do ramion, sprawdzian siły: 
popychanie i ciągnięcie); 

6. Świadomość innych części ciała ( dłonie , stopy łokcie, ramiona, głowa) . 
Dobrym sposobem poznawania części ciała jest fizyczny kontakt z podłogą, 
ścianami, dłońmi, plecami, stopami partnerów itp.; 

7. Stabilność ( przenoszenie ciężaru części ciała, ustawienie ciała w 
równowadze, opór wobec siły, np. przywarcie do podłogi leżąc twarzą w dół 
lub na wznak - „skała”, „nikt mnie nie ruszy”; 

8. Jakość ruchu ( swoboda i płynność, siłą, stabilność, stanowczość, lekkość 
dotyku i działania, wrażliwość ukierunkowane działanie ( ogniskowanie 
uwagi). 

 
 
 
Rozwijanie ruchu ( program III  ) Kilka sposobów zwi ększenia umiej ętności 
poznania si ę i zdolno ści do nawi ązywania kontaktów .  Nowe aspekty i bardziej 
śmiałe ćwiczenia. Dwie główne dziedziny, które mają być rozwijane to: 

- świadomość siebie, czyli świadomość istnienia swego ciała, 
- świadomość innych, czyli zdolność tworzenia więzi. 
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Należy rozważyć: 
1. Zwiększenie sposobów wykonania ruchu ( przewracanie się z różnych 

kierunkach na podłodze, przewracanie się partnera różnymi sposobami, 
przewracanie się po pochyłości itd.); 

2. Zwiększenie rodzajów i zakresów ruchów ( podskakiwanie i utrzymywanie 
równowagi – łączenie dwóch lub więcej ruchów); 

3. Zwiększenie współdziałania z partnerem ( przechodzenie od bierności do 
aktywności); 

4. Zwiększenie odpowiedzialności za partnera  ( brak kontaktu, niewielki 
kontakt, aktywny udział bez oparcia, udział z częściowym oparciem, pełne 
podtrzymywanie partnera); 

5. Zwiększenie rodzaju oparcia i sposobów aktywnego współdziałania ( 
noszenie, podnoszenie, huśtanie, przeciwwaga); 

6. Połączenie ćwiczeń z innymi elementami programu ( liczenie, wydawanie 
poleceń, szersze stosowanie mowy [ nad, pod , za, wewnątrz, blisko, 
daleko]; 

7. Zwiększenie intelektualnego udziału w ćwiczeniach  ( udzielanie wyjaśnień 
partnerowi,  werbalizacja po wykonaniu ćwiczenia lub kilku ćwiczeń, 
zwiększenie zakresu pamięci, przypominania słownictwa ) . Należy 
pamiętać, że najistotniejszym celem ćwiczeń ruchu i zabawy w 
nawiązywaniu kontaktu jest wykształcenie umiejętności niewerbalnego 
porozumiewania się. 

8. Zmiany znaczenia i interpretacji czynności, zwiększenie ekspresyjności . W 
sposób naturalny przechodzi się do gry wyobraźni, gry dramatycznej czy 
prostej sceny sytuacyjnej – również poprzez rozwój ekspresyjności ciała. 
Reakcje wyobraźni na muzykę i taniec stanowią naturalny postęp. Taniec 
może być wielką pomocą, jeżeli dzieci panują już nad swoim ciałem, 
rozwinęły w sobie pewna precyzję poruszania się i potrafią nawiązywać 
kontakt z innymi. 

 
     Dla obniżenia napięcia emocjonalnego u dzieci nerwicowych i jednocześnie 
pobudzenia dzieci autystycznych, powyższy wybór można uzupełnić elementami 
metody C.Orffa i E. Dalcroze’a.  
 
 
       Poniżej przedstawiony zestaw ćwiczeń nie narzuca kolejności korzystania z 
materiału. Każde zajęcia powinny jednak zawierać różne ćwiczenia odpowiednie do 
sytuacji terapeutycznej: 
 

1. Magiczne koło  
                            Zabawa w kole jest najlepsza, bo wszyscy widzą siebie i mogą 
trzymać się za ręce. Schemat pierwszy : dobieranie przez wyróżnienie ( Lata 
ptaszek, Mam chusteczkę );   schemat drugi: narzucanie przez stojącego w kole 
określonej czynności, którą z kolei powtarzają tworzący koło ( Ojciec Wergiliusz, 
Kotek i myszka ). 
 
2. Świadomo ść ruchu 
 
- Kamień -  Dzieci  stoją nieruchomo. Polecamy im „podnieść” ciężki kamień. 

Mogą temu ćwiczeniu towarzyszyć wolne uderzenia w bębenek lub w 
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klawiaturę fortepianu w niskim rejestrze. Dzieci kolejno wykonują ćwiczenie. 
Następnie wszystkie dzieci w wyznaczonym tempie wykonują podnoszenie 
kamienia. Kolejnym następstwem jest marsz z wyobrażonym kamieniem. 

 
- Motyl -    Dzieci klękają i siadają na piętach. Wyobrażają sobie, że nad ich 

głową krąży motyl, a następnie przed każdym dzieckiem siada na podłodze. 
Na cichy znak , dwiema złożonymi dłońmi , wolno i delikatnie „ nakrywają” 
motyla tak, aby nie uszkodzić mu skrzydeł. 

 
  
3. Pobudzanie i hamowanie ruchu    
 
 -   Mróz -    Dzieci imitują różne czynności domowe. Mróz ( jedno z dzieci)   
     dochodzi   kolejno do każdego dziecka i dotknięciem zamienia je w sople lodu.   
     Dotknięte przez  „Mróz” dziecko zastyga w pozie, w której zostało zastane.  
     Teraz inne dziecko  (Słońce) kolejno dotyka wszystkie dzieci i w ten sposób  
     roztapia sople lodu. 
 
- Piorun -   Dzieci leżą na podłodze, na plecach , odpoczynkowo. Wyobrażają 

sobie, że leżą na plaży w słoneczny, ciepły letni dzień. Słuchają muzyki nie 
otwierając oczu. Na dźwięk o nastroju grozy ( grzmot, piorun) trzeba szybko 
zerwać się i poszukać jakiegoś schronienia. 

 
4. Koordynacja ruchów 
 

- Marsze   - ćwiczenie to powinno być wykonywane zbiorowo:  
                                   -   chodzimy swobodnie, w prawidłowej postawie, bez napięcia,  
                                       oddychając powoli; 

                              -   chodzimy zmieniając szybkość ( wolniutko , szybki bieg,        
                                  raptowne  zmiany tempa ); 

                                    -   chodzimy zmieniając intensywność ( lekko, ciężko, na  
                                         palcach, na całych  stopach, spokojnie, agresywnie ); 

                               -   chodzimy ze zgiętymi kolanami, na nogach   
                                         wyprostowanych, w podskokach, chodzimy z  
                                         jednoczesnym klaskaniem prostych rytmów. 

 
5. Improwizacje 
 
- Kto tak chodzi ?  – staruszek, żołnierz , król, uciekający; 
- Co ja robi ę ?   - szycie igłą , pranie, prasowanie, gra na instrumencie 

muzycznym; 
- Pomagamy w domu  – mycie okien , pastowanie, froterowanie, trzepanie 

dywanów,   ścieranie kurzu; 
- Marsze fabularne  – pod wiatr, przez strumień po głazach, po błocie, po 

śliskiej   nawierzchni; 
 
 

     W życiu na nasze zmysły działa żywa rzeczywistość, prawdziwe przedmioty i 
zdarzenia. To one wywołują w nas myśli, emocje i działania. W warunkach 
terapeutycznych ( jak na scenie teatralnej) obiekty te ( zdarzenia i przedmioty) są 
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umowne. Aby wywołać w nas reakcję bliską prawdy , powinny być ożywione siłą 
naszej wyobraźni.   W życiu działamy często nieświadomie, nie uprzytomniając 
sobie przyczyny, która wywołała naszą emocję, albo celu, do którego zdążamy.  
W terapii psychodramatycznej działanie i chcenie dziecko określa świadomie. 
Trzeci element działania  ( przystosowanie) powstaje nieświadomie i dotyczy 
formy i charakteru działania. W ćwiczeniach niżej proponowanych dzieci mogą 
nabywać umiejętności bezpośredniego reagowania na powstające okoliczności, 
bez przewidywania w jakiej formie powinna się ta reakcja objawiać.  Mówiąc 
inaczej : terapeuta uczy dziecko orientacji w tym , co powinno wiedzieć na temat 
działania i kontaktu z drugim człowiekiem dla osiągnięcia pozytywnych celów, ale 
nie obmyśla , jak to ma zrobić, lecz  nakłania je do improwizacji w ramach 
określonego schematu postępowania. 
 
     Każde działanie, oprócz trzech wymienionych wyżej elementów, musi 
zawierać jeszcze jeden warunek : przeciwdziałanie . Wykonanie każdego 
zadania może napotkać trudności  lub przeszkody, które trzeba pokonać. W 
działaniach terapeutycznych należy zachowywać się aktywnie, ale hamując 
uczucia. Powinny one występować tylko jako wynik wykonanych działań, na 
podstawie świadomie wybranych celów odpowiednio umotywowanych. 
 
     W kontakcie z drugim człowiekiem, oddziaływanie partnerów na siebie jest 
nierozerwalnym związkiem, w którym najmniejsza zmiana zachowania się 
jednego pociąga za sobą odpowiednią zmianę zachowania się drugiego. 
 
     Niżej przedstawione gry dramatyczne mają na celu rozwój umiejętności 
obserwacji , a także tendencji do szczerego wypowiadania i wyrażania swoich 
uczuć. Niektóre z gier rozwijają umiejętność porozumiewania się bezsłownego i 
zaufanie pomiędzy członkami grupy. Inne mają na celu wykazanie ważności 
precyzyjnego przekazu, uczą wrażliwości na innych członków grupy. Poniższe 
ćwiczenia mogą stanowić stały repertuar psychoterapii dziecięcych nerwic. 
 
1. Magiczna sie ć ( wg Torrance’a) 
                             Metoda szczególnie przydatna w pracy z dziećmi młodszymi, 
onieśmielonymi, o dużym stopniu napięcia lękowego. Na początku gry terapeuta 
demonstruje kawałki przezroczystego nylonu mówiąc, że posiadają magiczną 
moc, pozwalającą na spełnienie życzeń tej osoby, która przykryje nimi twarz. 
Życzenia te mogą obejmować role, jakie się chce pełnić w życiu. Po przykryciu 
twarzy welonami dzieci werbalizują swoje pragnienia. 
 
2. Spacer zaufania 
                            Dzieci dobierają się parami. Jednej z osób w parze zawiązuje 
się oczy. Zadaniem drugiego dziecka jest przeprowadzić ją w sposób bezpieczny 
przez teren z niewielkimi przeszkodami. W czasie spaceru nie wolno 
porozumiewać się słownie, jedynie przy pomocy dotyku. Potem następuje zmiana 
ról. 
 
3. Odkrywanie twarzy  
                             Dziecko z zawiązanymi oczami dotyka twarzy partnera nie 
wiedząc , kto nim jest z członków grupy. Należy rozpoznać osobę przy pomocy 
dotyku. 
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4. Czapka 
                       Dziecko bierze  jakikolwiek przedmiot, np. czapkę. Kładzie na stole 
i stara się potraktować , jak miłego szczeniaka. 
 
5. Śpiewane imi ę  
                       Dzieci siedzą w kółku. Terapeuta przedstawia się dzieciom, ale 
inaczej niż to się robi na co dzień.  Śpiewa swoje imię i nazwisko w metrum 
ósemkowym z dwiema ćwiartkami na zakończenie. Po powtórzeniu prosi dzieci o 
wyklaskanie tego metrum. Następnie dzieci podaja w podobny sposób swoje 
imiona i nazwiska. 
 
6. Rytmiczne echo      
                        Dzieci siedzą w dwóch grupach naprzeciwko siebie. Jedna grupa 
dzieci będzie podawała własne    rytmy, które druga grupa będzie powtarzać. 
Powinien powstać swoisty dialog rytmiczny. Po chwili następuje zmiana.            
 
7. Płynno ść ideacyjna  (wg Guilforda)   
                   Ćwiczenie zdolności wytwarzania pomysłów. Ocenia się tylko liczbę 
odpowiedzi . Przykładowe zadania : 
- Do czego może służyć cegła ? 
- Co by było, gdyby ludzie przestali umierać ? 
- Co by się stało, gdyby przez tydzień z nieba padały płatki kwiatków ? 
- Gdzie można przechowywać pieniądze prze złodziejem ? 

 
8. Oryginalno ść 
               Opowiedz historię człowieka, który poszedł na spacer do parku i nagle,, 
nie wiadomo jak , znalazł się na księżycu. 
 
9. Improwizacje 
                Odtwarzanie znanych ,  wierszy, krótkich bajeczek i baśni. Inspiracją do 
tych improwizacji mogą być wiersze Tuwima i Brzechwy. Improwizować można : 
bez tekstu , z własnym tekstem, w rytmie muzyki, z rekwizytami , itp. 
 

 
 
 
 
4. Muzykodrama w terapii rodziców  
 
 
 
Objęcie terapią tylko dziecka znerwicowanego i autystycznego kryje w sobie 
niebezpieczeństwo utwierdzenia rodziców w przekonaniu, że przyczyny trudności w 
porozumiewaniu się z otoczeniem tkwią właśnie w dziecku. Rezultaty uzyskiwane 
przez M.R.Glucka i M.M.Tannera  wskazują , że przy włączeniu matki i ojca do 
psychoterapii dziecka poprawę stanu zdrowia dziecka uzyskiwano w 85 % 
przypadków. Przy pracy tylko z matką poprawę otrzymywano w 55 % przypadków. 
Natomiast psychoterapia ograniczona jedynie do oddziaływania na dziecko może w 
skutkach spowodować nawet pogorszenie jego stanu zdrowia. 
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Przy podejmowaniu terapii rodziców dziecka należy liczyć się z ich strony z różnymi 
rodzajami motywacji decydującymi o zgłoszeniu się z dzieckiem do terapeuty. Matki 
czasami traktują go jako narządzie kary dla dziecka. Oczekują, że terapeuta będzie 
korygował zachowanie dziecka poprzez karanie go, zastępował w tym rodziców. 
Odmiennym rodzajem motywacji podejmowania kontaktów z terapeutą jest chęć 
rozwiązania swoich własnych problemów. W tym przypadku dziecko jest tylko 
pretekstem usprawiedliwiającym  wizytę. 
 
W obu sytuacjach rolą terapeuty jest doprowadzenie do tego, aby rodzice przyjęli 
odpowiedzialność za to, co się dzieje i co będzie się działo z dzieckiem  oraz czynnie 
włączyli się w proces terapeutyczny dziecka. 
 
Formy pracy z rodzicami mogą być różne. Mogą to być zebrania grupy rodziców, 
bądź indywidualne kontakty terapeuty z rodzicami i , np. z nauczycielką w 
przedszkolu. Celem tych kontaktów byłoby nawiązanie współpracy nauczycielek i 
rodziców, wspólna analiza sytuacji, ustalenie celów i sposobów działania. 
 
Atrakcyjną i znaczącą w terapii metodą jest maksymalne pobudzanie rodziców do 
aktywności i do eksperymentowania z nowymi zachowaniami, wchodzenie w rożnego 
rodzaju interakcje, samodzielne rozwiązywanie problemów emocjonalnych w ramach 
grup terapeutycznych. 
 
Podobnie jak w terapii dzieci, tak i z rodzicami można pracować przy pomocy technik 
muzyczno-dramatycznych. Muzyka może katalizować i sprzyjać wyzwoleniu 
zablokowanej energii emocjonalnej. Przy jej pomocy można nauczyć usuwać 
napięcie psychofizyczne. W trakcie rozmaitych zadań muzycznych ( twórczych) 
można nauczyć się nowych zachowań społecznych i emocjonalnych. Można także 
wpływać na powstawanie intensywnych przeżyć piękna. 
 
Gdy chcemy pokazać matce czy ojcu odwrotna stronę ich silnych związków z innymi 
ludźmi , korzystamy z technik psychodramatycznych. Jeżeli w trakcie odgrywania 
sceny rodzic zorientuje się , że określona  postawa poddana jest krytyce pozostałych 
członków grupy ,  to czasem bez głębszego wglądu staje się bardziej elastyczny w 
życiu . W czasie spotkań powinno się przedstawiać nurtujące rodziców problemy 
kontaktów z innymi ludźmi, a następnie omawiać je według przykładowego 
schematu: 
 

1. Jaką one wyznaczały sytuacj ę ( prawdziw ą czy fikcyjn ą ) ? 
2. Jakich dotyczyły osób ? 
3. Co pacjent czuł i my ślał odgrywaj ąc ją ? 
4. Jakie s ą wrażenia pozostałych osób z grupy ? 

 
Techniki psychodramatyczne są w praktyce stosowane bardzo rozmaicie, często we 
wzajemnym połączeniu, w zależności od cech uczestników, stopnia ich autonomii i 
ogólnej koncepcji terapeutycznej.   
 
Cenną metodą psychoterapeutyczną jest   r e l a k s  rozumiany jako zwolnienie 
psychofizyczne , czyli wyeliminowanie naprężenia mięśni, naczyń krwionośnych i 
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układu nerwowego. Dobrze jest poprzedzać odgrywanie scen i omawianie 
przedstawionych problemów wykonywaniem ćwiczeń relaksacyjnych i autogennych. 
 
Poniżej przedstawiam  istotę niektórych technik relaksacyjnych : 
 

1. Psychocybernetyka wg Maltza –   aparat psychiczny człowieka działa jak 
maszyna cyfrowa, do której można wprowadzić określony program, a tym 
samym sterować jego zachowaniem i zmieniać jego mniemanie o sobie. 
Jednym z ważnych elementów techniki budowania pozytywnego obrazu siebie 
jest  przypominanie sobie , wyobrażanie na nowo i rozpamiętywanie sytuacji, 
w których działaliśmy z sukcesem. 

 
2. Transformacja energii wg Laury Huxley  – kiedy jesteśmy naładowani 

gniewem i złością powinniśmy rozpocząć prywatna wojnę z samym sobą : 
rytmicznie napinać i rozluźniać mięśnie , uderzać w piłkę lub gruszkę 
bokserską. Uderzając należy złościć się na swoich rodziców, dzieci, 
znajomych. Dobrze jest głośno i wyraźnie wymawiać, kogo się bije i za co. 

 
 
3. Technika relaksacji wg Jacobsona -   napinanie i rozluźnianie mięśni służy 

wyuczeniu zdawania sobie sprawy z różnicy wrażeń płynących z mięśnia 
napiętego i rozluźnionego. Następnym etapem relaksacji jest napinanie 
potrzebnej do jakiejś pracy grupy mięśni, pozostałe są rozluźnione. 

 
4. Trening autogenny wg Schultza  – szerokie zastosowanie w leczeniu 

wspomagającym przy różnego rodzaju zaburzeniach psychosomatycznych, 
hormonalnych, w neurologii, foniatrii, położnictwie, stomatologii, przy drobnych 
zabiegach chirurgicznych.  Stan autogenii jest podobny do stanu hipnozy,  
świadomość jest zachowana , ale ograniczona do poczucia istnienia i 
egzystencji. 

 
A oto kilkanaście przykładów technik muzyczno-dramatycznych  polegających na 
działaniu i kontakcie interpersonalnym: 
 

1. Monolog -   forma rozmowy z samym sobą dla uzyskania lepszego wglądu we 
własne postępowanie i własną sytuację życiową. Czasami jest to 
wypowiadanie własnych myśli, np. „byłbym szczęśliwy , gdyby..... ” : czasami 
opis marzeń ( np. idealny partner) ; alter ego  (druga osoba ujawnia ukryte 
myśli i rzeczywiste pobudki). 

 
2. Sobowtór –  jeden z aktorów pomocniczych wczuwa się w uczucia ojca , 

matki. Stara się wyrazić ich leki , wrogość czy miłość, to czego oni nie potrafią 
uczynić. Prowokuje ich do akceptacji lub sprzeciwu; inna wersja : kilku 
sobowtórów – każdy z nich  odgrywa inny aspekt osobowości rodzica , np. 
aktualny stan , jestem dziecko, jestem przyszłość. 

 
 
3. Soliloqium –  odgrywając z kimś jakieś zdarzenie, od czasu do czasu na głos ( 

na stronie ) dzielimy się z widownią swoimi przeżyciami. 
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4. Przedstawianie samego siebie w ró żnych rolach społecznych  - technika 
ta ujawnia te wzory zachowania, które sa istotnym źródłem trudności w 
życiowych interakcjach. 

 
5. Wymiana ról –  bardzo popularna technika w terapii małżeństw, ujawnia 

wzajemne zrozumienie. 
 
6. Dublowanie roli –  w tej samej roli występują różni uczestnicy. 
7. Lustro –  pacjent lub terapeuta odtwarza w sposób „lustrzany” zachowanie 

innej osoby, naśladując jego typowe zachowania oraz wskazując ukryte 
motywy, z których nie zdaje sobie sprawy. Metoda ta jest stosowana wobec 
osób milczących, zamkniętych w sobie , z trudnościami nawiązania kontaktu w 
grupie. 

 
8. Inscenizowanie bajek  – stosuje się wobec osób odmawiających udziału w 

tworzeniu ról  z życia. 
 

9. Procedura autorealizacji –  uczestnik w toku sesji psychodramatycznej 
wyraża swe pragnienia i nadzieje poprzez odgrywanie scen obrazujących 
spełnienie się tych pragnień i nadziei. 

 
10. Pantomima –  przedstawianie zadanych tematów. Pozostali uczestnicy 

zgadują i głośno wyrażają słowami, to co było przedstawione. Przykładowe 
zadania : szukam towarzystwa, zakazany owoc, moi rodzice, zalecanie się itp. 

 
11. Psychogimnnastyka wg Junowej  – marsze fabularne ( pod wiatr, nad 

przepaścia, na kładce, do pracy), marsze z zamknietymi oczami ( omijanie, 
zderzanie się, podawanie sobie rak), rytmiczne ruchy, taniec przyjazne gesty. 

 
12. Muzykodrama – wykonywanie działań scenicznych przy wsparciu 

muzycznym. Na bezpośredni użytek rodziców przeznacza się instrumenty 
perkusyjne, na których grając ujawniają oni wzajemne stosunki i specyficzne 
postawy, np. 

- instrumentalne dialogi  (diagnozowanie o stanach emocjonalnych, 
drażliwości, itp.) 

- improwizacja ( ujawnia zahamowania, bierność lub agresywność), 
- integracyjne muzykowanie ( wykonywanie prostych układów 

rytmicznych, śpiewanie piosenek), 
- muzyczny portret – malarstwo dźwiękowe ilustrujące pacjenta. 

 
 
Przedstawione w zarysie techniki muzyczno-dramatyczne ułatwiają rodzicom 
zrozumienie własnych ról życiowych. Uświadomienie sobie, że można nimi 
swobodnie manipulować, zmniejsza lęk i zachęca do aktywnej i twórczej postawy 
wobec życia, staje się źródłem nadziei i optymizmu  dot. pozytywnej przyszłości 
własnych dzieci. 
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Podsumowanie 
 

 
W terapii dziecka z emocjonalnymi zaburzeniami mowy należy współdziałać z 
rodzicami, a czasami objąć ich odrębna terapia. Uaktywnienie werbalne dziecka 
powinno mieć miejsce nie tylko w przedszkolu, ale przede wszystkim w domu 
rodzinnym. Dziecko powinno  słyszeć w otoczeniu mowę wyraźną, emitowana w 
umiarkowanym tempie. Rodzice powinni często rozmawiać z dziećmi, czytać i 
opowiadać. Takie sytuacje są najkorzystniejsza forma aktywizacji werbalnej dziecka.  
Mowa jest wyrazem uczuć i emocji. Bezpośredni kontakt z matka lub ojcem, czasem 
nawet fizyczny ( siedzenie na kolanach, przytulenie się w czasie opowiadania baśni , 
itp. ) wzmacnia więzi uczuciowe między dzieckiem a rodzicami. 

 
Proponowane techniki muzyczno-dramatyczne mogą być przydatne w przedszkolu, 
szkole i w domu. Z powodzeniem mogą one służyć jako pomocnicze narzędzia 
diagnostyczne i  formujące osobowość. Terapeuta, który traktuje wymienione techniki 
jako procedurę zbierania danych, stoi na stanowisku, że zachowania są wskaźnikami 
zdarzeń i przedmiotów. 

 
Analizując zastosowanie   m u z y k o d r a m y    jako metody badawczej i 
terapeutycznej można wymienić dwa rodzaje zachowań, które mogą być 
wskaźnikami: 

a) emanacyjnymi ( symptomatycznymi), 
b) sensownymi ( instrumentalnymi), 

 
W pierwszym  przypadku zachowanie się jest jedynie projekcja nieuświadomionych 
tendencji dążeniowych , w drugim natomiast – świadomą i celową ekspresją z 
dobranymi odpowiednimi narzędziami i środkami. We wszystkich jednak 
przypadkach mamy do czynienia z tzw , wskaźnikiem dyspozycyjnym. Wychodzi się 
bowiem z założenia, że na ogół im swobodniej i pewniej w sytuacji fikcyjnej odegrane 
będą rzeczywiste i fikcyjne role, tym lepsze będzie odegranie tych i podobnych ról w 
naturalnych warunkach. 
 
Starając się ocenić wskaźnikową funkcję technik muzyczno-dramatycznych, wypada 
stwierdzić , że trafność ich trudno uznać za idealna. Niedoświadczonemu terapeucie 
trudno jest uniknąć pomieszania , np. spontaniczności i naturalnej ze 
spontanicznością dramatyczną, plastyczności patologicznej z plastycznością 
normalna. 
 
Jaki jest zatem sens stosowania technik muzyczno-dramatycznych w terapii dziecka 
z emocjonalnymi zaburzeniami mowy ? 
 
Poznanie dziecka jest możliwe jedynie wówczas, gdy swobodnie i bezpiecznie 
ujawnia ono swoje uczucia. Zatem podstawowym celów podejmowanego działania 
jest ułatwianie dziecku ekspresji emocji. Może to nastąpić tylko w atmosferze pełnej 
akceptacji tego, co dziecko uzewnętrznia mimiką, gestem, słowem, podczas zabaw 
dowolnych lub inscenizowanych, w odpowiedzi na testy projekcyjne czy w czasie 
ćwiczeń ruchowych. 
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Jakkolwiek techniki stosowane w psychoterapii dzieci zaburzonych emocjonalnie są 
różnorodne, można jednak powiedzieć ,że istnieją wspólne zasady ich stosowania i 
cele jakim służą. Takimi wspólnymi cechami są : etapowość działań, a także ( 
niezależnie od metod ich realizacji ) cele podejmowane podczas kolejnych etapów 
pracy z dzieckiem. 
 
Pierwszy etap pracy z dzieckiem zmierza do coraz lepszego poznawania  jego 
osobowości , do zrozumienia, jakie sytuacje są dla niego szczególnie trudne, jakie 
jego potrzeby nie są zaspokajane w środowisku rodzinnym, jak dziecko reaguje na 
zachowanie innych osób wobec niego. Szuka odpowiedzi na pytania, jak dziecko 
reaguje na członków rodziny, jakie relacje uczuciowe są pomiędzy nimi, jakie są 
pragnienia dziecka, co wzbudza jego niepokój i lęk ? 
 
Ujawnianie emocji jest trudne dla dziecka. Początkowo wyraża je ono w sposób 
pośredni  (rysunek, scenotest, zabawa lalkami ) , rzutując  swoje doznania na 
postacie z bajek, narysowane osoby , lalki. Stopniowo w atmosferze aprobaty 
dziecko zaczyna w sposób bezpośredni i prosty ujawniać coraz więcej emocji. 
Ujawniając je i  wielokrotnie powracając do tych samych sytuacji odreagowuje swoje 
napięcie emocjonalne. Realizacji tego celu służą ćwiczenia relaksacyjne, 
oddechowe, ruchowe, muzykoterapia, dramatyzacja, zabawa lalkami. W końcowej 
fazie w pracy z dzieckiem działania terapeuty zmierzają do zmiany zachowania 
dziecka poprzez proponowanie jemu innych , nowych wzorów zachowań. 
 
Proponowana metoda posiada liczne walory i można ją zaliczyć do aktywnych metod 
terapeutycznych. Chodzi tu bowiem o wychowanie poprzez działanie i stworzenie 
dzieciom i rodzicom warunków do własnej , twórczej aktywności wyrażającej się w 
umiejętności rozwiązywania  problemów i porozumiewania się z innymi ludźmi. 
Chodzi więc o rozwój emocjonalny , fizyczny, percepcyjny , umysłowy, estetyczny i 
społeczny. W muzykodramie można więc znaleźć sposób na jednoczenie się ze 
światem.  
 
 
 
Władysław Pitak - logopeda, aktor-pedagog teatru,muzykoterapeuta 
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Aneks – Opis terapii behawioralnej w Olsztynku - 2001 
 

Poniżej przedstawiamy konspekt powykonawczy terapii psychologiczno-
logopedycznej , a następnie fragmenty wypowiedzi uczestników turnusu 
rehabilitacyjnego, który odbył się w sierpniu 2001 w Ośrodku ZHP "Perkoz" w 
Olsztynku: 

Temat:  Terapia logopedyczna z elementami psychoterapii poz nawczo-
behawioralnej, z zastosowaniem technik relaksacyjno -treningowych i ekspresji 
dramatycznej. 
 

Autor:  Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS" w Koszalinie. 
Miejsce:  Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny organizowany w wybranym ośrodku 
wypoczynkowym. 
Czas:  10 dni zajęć terapeutycznych (150 minut dziennie z 2 przerwami po 10 minut) 
Uczestnicy: Chłopcy w wieku 14-15 lat z zaburzoną płynnością mowy i zaburzeniami 
emocjonalnymi związanymi z wiekiem dorastania. 
Wykonawca:  mgr Władysław Pitak 
Kwalifikacje wykonawcy:  Certyfikat Min.Kult.i Sztuki - uprawnienia aktorskie w 
zakresie sztuki estradowej, 
Absolutorium COMUK - uprawnienia instruktora teatralnego - I kat. 
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Magister pedagogiki k.o. - dyplom WSP Słupsk 
Logopeda dyplomowany - Podyplomowe Studium Logopedyczne  - Uniw.Gdański 
Certyfikat Międzynarodowego Centrum Informacji i Dokumentacji technik Animacji 
Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie muzykoterapii 
Certyfikat Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy w Lublinie w zakresie psychoterapii 
rodzin 
Certyfikat Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy w Lublinie w zakresie terapii jąkania 
wczesnodziecięcego. 

 
Założenia terapeutyczne:  
1.Terapia grupowa chłopców w wieku 14-15 lat z różnym stopniem zaburzenia 
płynności mowy i prawdopodobnymi zaburzeniami emocjonalnymi związanymi z 
wiekiem dorastania.  
2.Zastosowanie wszechstronnego i spójnego, poznawczo-behawioralnego programu 
pomocy emocjonalnej i logopedycznej opartego na technikach relaksacyjno-
treningowych, nowoczesnej teorii uczenia się i neurofizjologii,  
3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych poprzez 
zastosowanie technik symulacyjnych w następujących sferach: 
behawioralna: relaks, wizualizacja, kształtowanie zdrowych nawyków, stosowanie się 
do uczenia, aktywne uczestnictwo w terapii, rekreacja, zachowania prozdrowotne 
(dieta, ruch itp.), poznawcza: kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw- ich 
wpływ na emocje i wypowiedzi słowne, stawianie celów, rozwiązywanie problemów, 
obraz samego siebie, emocjonalna: rozwijanie i utrzymywanie nadziei, skuteczne 
radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem bezradności; ponadto: 
przystosowanie i radzenie sobie z codziennymi stresami, rozwój "kompetencji 
emocjonalnej", skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego, radzenie 
sobie z poczuciem winy, duchowa: rozwój zdrowych przekonań 
duchowych/filozoficznych/ religijnych; odkrywanie znaczenia głębokiego spełnienia i 
sensu życia; radość życia, społeczna i rodzinna: rozwój systemu wsparcia, 
stosowanie dostępnych źródeł wsparcia; rozwój umiejętności komunikowania się z 
bliskimi; wsparcie dla osób wspierających, sfera fizyczna: dieta, aktywność fizyczna, 
zabawa i rekreacja. 

   

Realizacja:   

Dzień 1.  
- przywitanie jako forma nawiązania kontaktu, 
- Język ciała (omówienie i prezentacja zachowań ),  
test niedokończonych zdań, skupienie, pamięć, wyobraźnia (przypowieść o 
maharadży + ćwiczenia z podkładem muzycznym ),  
wzmocnienie motywacyjne (muszelki),  
zadanie do wykonania: 10 minut milczenia w czasie obiadu, 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 2.  
przywitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (jak siebie widzę?), 
omówienie testu niedokończonych zdań,  
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relaks progresywny Jacobsona (prezentacja ),  
pranajama czyli pobieranie energii (prezentacja ćwiczeń oddechowych), 
zabawa w studio telewizyjne (przedstawiam się) - próba kamerowa,  
zadanie do wykonania: milczenie podczas całego obiadu, 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 3.  
przywitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (jak komunikować 
się?) 
pranajama - oddychanie na jąkanie,  
trening relaksacyjny Jacobsona (z podkładem muzycznym),  
skupienie (cienie, lustro, hamowane chęci) - ćwiczenia z kamerą wideo,  
zadanie do wykonania: Co by było gdyby ludzie przestali umierać ? (myślenie 
twórcze - liczy się produktywność i oryginalność), 
zadanie do wykonania: milczenie podczas obiadu i kolacji, 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 4.  
- przywitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (jak pokonać lęk ?), 
prezentacja pomysłów i omówienie: Co by było, gdyby ludzie przestali umierać, 
skupienie (ćwiczenia z podkładem muzycznym ?próba kamerowa),  
pranajama (pełna wersja),  
ćwiczenia rytmiczne ?pobudzanie z hamowaniem, 
zadanie do wykonania (milczenie w czasie wszystkich posiłków), 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 5.  
przywitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (radość życia), 
ćwiczenia na skupienie (kontrolowane mięśnie, zespół + partner) ,  
trening autogenny Schultza (prezentacja wersji podstawowej z podkładem 
muzycznym), 
fonacja i rezonans - formowanie dźwięku [m ],  
fonacja i rezonans - formowanie samogłosek [m-> a],  
fonacja i rezonans - formowanie dźwięku w zestawach sylabowych,  
ćwiczenia wyobraźni (opowieść o dębie i widoku z góry? z kamerą ), 
zadanie do wykonania (milczenie na spacerze w grupie ), 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 6. (Zajęcia na powietrzu)  
- powitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (zabawa i rekreacja ), 
działanie i kontakt (ćwiczenia: reżyser i aktor, zaczarowane pomniki,  
reinkarnacja, mafia- próba kamerowa),  
- formowanie głosek i sylab pod kontrolą uwagi, 
rozmowy indywidualne (kolega jako osoba wspierająca ), gry i zabawy w grupach,  
zadanie do wykonania: Co by było, gdyby przez siedem dni z nieba padał deszcz z 
płatków różanych ? 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki) 

Dzień 7.  
- powitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (poczucie winy), 
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relaksacja i trening autogenny (pełne wersje z muzyką), 
psychocybernetyka Maltza (prezentacja ćwiczenia wyobrażeniowego - formowanie 
osobowości), 
rytmizacja wypowiedzi (ćwiczenia z kamerą), 
środki ekspresji, 
zadanie do wykonania: Do czego może służyć cegła? 
- pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki). 

Dzień 8. (ćwiczenia z kamerą ) 
powitanie i o mówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (jak rozmawiać z 
rodziną, nauczycielami, kolegami i znajomymi ?),  
trening autogenny Schultza, 
działanie i kontakt,  
podstawowe elementy działania (co? Po co? Jak?),  
przeciwdziałanie,  
psychocybernetyka Maltza,  
zadanie do wykonania: Profesor i małpa - historyjka (wykład inscenizowany), 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne (muszelki ). 

Dzień 9. (ćwiczenia z kamerą ) 
powitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (jak rozmawiać z 
obcymi osobami: w sklepie, banku, urzędzie, na ulicy ?),  
psychocybernetyka Maltza (ćwiczenie z kamerą), 
wypracowanie, referat, artykuł, list: Moje refleksje na temat zajęć terapeutycznych 
(wypowiedź pisemna),  
trening autogenny Schultza,  
grupowa ocena prac indywidualnych (przyznawanie punktów do nagrody), 
pożegnanie i wzmocnienie motywacyjne. 

Dzień 10. (ćwiczenia z kamerą ) 
Powitanie i omówienie spraw pedagogiczno-terapeutycznych (zachowania 
prozdrowotne-dieta i ruch), 
trening relaksacyjny Jacobsona,  
etiuda: profesor i małpa - popisy uczestników terapii przed kamerą,  
ogłoszenie wyników, wręczenie nagrody - płyty CD z treningami terapeutycznymi. 

Wypowiedzi uczestników terapii: 

1.Chciałem przyjechać na ten obóz ponieważ chciałem trochę poprawić swoją mowę 
i żeby spotkać się z tymi samymi kolegami, co miałem ich wcześniej na obozach. Są 
tu różnego typu turnieje, takie jak : w szachy, koszykówkę, piłkę nożną. Jest tam też 
mała plaża i jezioro, w którym można popływać i przy plaży na jeziorze jest molo w 
kształcie litery T. (Michał z Radomia) 

2.Byłem na turnusie logopedycznym zorganizowanym przez Polski Związek 
Jąkających się (...) w grupie Pana Władysława Pitaka. Pan ten pokazywał nam różne 
techniki relaksacji. Myślę, że większości spodobało się to. Była też pranajama - takie 
ćwiczenie oddechowe polegające na oczyszczaniu organizmu. Najlepsze i ulubione 
moje ćwiczenie to trening Schultza i Jacobsona? to właśnie te treningi najwięcej mi 
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pomagają i czuję się po nich bardzo zrelaksowany. (...) Moim zdaniem (...), każde 
zajęcia były ciekawe i pełne wrażeń. (Maciek ze Szczecinka) 

3.Bardzo podobają mi się zajęcia prowadzone przez Pana Władysława Pitaka na 
turnusie rehabilitacyjnym w Olsztynku. Szczególnie, że wierzę w ich skuteczność, 
ponieważ z jednym z nich zetknąłem się w czasie terapii u innego specjalisty. 
Nadmieniam ponadto, iż Pan Pitak podał je w lepszej formie. (Robert z Rabki)  

4.Na zajęciach jest bardzo fajnie, spokojnie i zabawnie. Pan czasami nas filmuje 
kamerą, a na drugi dzień oglądamy to, co robiliśmy wczoraj. Czasami robimy 
ćwiczenia oddechowe i rozluźniające. Mamy też rozmowy przed kamerą. Mówimy, co 
lubimy robić, od kiedy zaczęliśmy się jąkać, jakie mamy zainteresowania. Ja bardzo 
lubię ćwiczenia oddechowe , ponieważ są bardzo interesujące. (Mikołaj ) 

5.Przez dwa tygodnie nasz terapeuta odbył z nami wiele ciekawych ćwiczeń. 
Niektóre z nich zajmowały się samym jąkaniem, a inne były tylko z nim związane. 
Między innymi odbywał się trening Jacobsona , trening autogeniczny, 
psychocybernetyka, ćwiczenia z kamerą, lustrzane odbicie, ćwiczenia relaksacyjne i 
muzykoterapia. "Lustrzane odbicie" polega na naśladowaniu ruchów i dźwięków 
drugiej osoby. "Psychocybernetyka" polega na całkowitym rozluźnieniu i wyobrażaniu 
sobie różnych sytuacji .(...) Ćwiczenia z kamerą również bardzo pomagają osobom 
jąkającym się, ponieważ pokazują pewne gesty i grymasy twarzy, a dzięki temu 
treningowi mogą je wyeliminować. Lecz najbardziej pomaga chyba wystukiwanie 
rytmu. Osoby jąkające się, które wystukują rytm, albo przestają się jąkać, albo 
mówienie wychodzi im dużo lepiej. Lecz zajęcia z Panem Władysławem to nie tylko 
ćwiczenia lecz również zabawa. (...) Pan Pitak nauczył nas również medytować, 
zmieniać temperaturę ciała oraz puls. Pokazywał nam także coś takiego, jak 
?pranajama? czyli pochłanianie energii. Puszczał nam również film o pewnym 
Hindusie, który prezentował to pochłanianie energii. (Marcin z Kielc)  

7. Głos z kasety kazał nam rozluźnić mięśnie i zamknąć oczy. Odpowiedni nastrój 
stworzony przez odpowiednią muzykę i wolno mówiony tekst pozwalały spełnić 
wszystko, o co nas proszono. To zadziwiające, ile potrafi siła wyobraźni. Gdy kazano 
nam, aby nasze ramię było tak ciężkie, że nawet bliska nam osoba nie może go  
unieść, to rzeczywiście ciężyło mi ono bardzo do podłogi. Poza różnymi widokami 
udało nam się też wyobrazić zapachy, np. morza i ogniska, jak też różne rzeczy- 
można było czuć, np. piasek pod nogami oraz ciężkość naszych kończyn. Całe 
ćwiczenie kończyło się słowami: otwieramy oczy i przeciągamy się, a miało ono na 
celu całkowite rozluźnienie i wpojenie w nas optymizmu. (Hannibal Lecter czyli 
Piotrek z Warszawy) 

8.Była to terapia nietypowa (?), Najciekawsze moim zdaniem były ćwiczenia, w 
których trzeba było sobie coś wyobrazić (psychocybernetyka Malca), jak również 
ćwiczenie oddechowe, w którym wyobrażając sobie kolory zmniejszaliśmy 
temperaturę ciała: kolor słoneczno-żółty - ocieplenie, kolor niebieski- ochłodzenie.  
Zaskakujące było to, że wszystko co sobie wyobrażałem, działo się naprawdę: 
odczuwanie ciepła i zimna, odczuwanie ciężaru ciała w psychocybernetyce i treningu 
autogennym, odczuwanie wrażenia uchodzącego ze mnie powietrza, z rąk, nóg, 
tułowia i głowy, opadanie ciała jakby się było marionetką. Podobało mi się również 
ćwiczenie na pogłębienie poczucia swojej własnej wartości. (...) Nie tylko w tym  
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ćwiczeniu, ale i w innych. Hinduskie ćwiczenia oddechowe "pranajama" (pobieranie 
energii) - polegały na umiejętnym oddychaniu? wdychaniu i wydychaniu. Służyło to 
opanowaniu własnego oddechu i ustabilizowaniu go. Przez pierwszy tydzień właśnie 
ćwiczyliśmy oddech i swoje "wnętrze" - swoje emocje itd. Następnie przeszliśmy do 
ćwiczeń aktorskich i pozostałych, nie zaniedbując wcześniejszych. Wydaje mi się, że 
to daje efekty. (Szymon z Radomska ) 

 

Uwaga: 
 

W/w zajęcia terapeutyczne były prowadzone w oparciu o mater iały metodyczne 
i opracowania audiowizualne b ędące własno ścią autorsk ą wykonawcy- 
Władysława Pitaka.  

 
Uczestnicy zaj ęć - autorzy powy ższych wypowiedzi udzielili zezwolenia 
Towarzystwu Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS w Kosz alinie na ich 
publikowanie w cało ści i fragmentach. Towarzystwo LOGOS posiada pełn ą 
dokumentacj ę (tekstow ą i filmow ą) dot. metodyki prowadzonej terapii i mo że ją 
udost ępnia ć do celów naukowo-badawczych i terapeutycznych.  

Kontakt: 
Prezes TTiKM LOGOS: mgr Władysław Pitak 
e-mail: logos@logos.pomorze.pl 
tel. (94) 340-60-06 

 


