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ARTETERAPIA - RÓŻNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI 

 

PODSTAWY TEORETYCZNE 

 Słowo arteterapia pochodzi od dwóch wyrazów ,,ars" - sztuka i ,,therapeuein"- leczyć. 

Możemy doszukiwać się dwóch znaczeń tego słowa. W wąskim znaczeniu obejmuje tylko terapię  

z użyciem sztuk plastycznych i mówimy wtedy o plastykoterapii, w szerszym oprócz wymienionej już 

plastykoterapii mamy na myśli muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, ogrodoterapię a także 

działania terapeutyczne z wykorzystaniem filmu i teatru. 

Terapia sztuką daje możliwość wypowiedzi bez używania słów pisanych czy mówionych,  

z którymi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają problemy. Manualne działania nie 

tylko rozładowują  napięcie  emocjonalne ale również dają wymierne skutki w postaci wykonywanych 

prac plastycznych. Mają też działanie relaksacyjno - wyciszające lub mają pomóc nabrać pewności 

siebie naszym podopiecznym. 

 Stefan Szuman w swoich rozważaniach ,,O sztuce i wychowaniu estetycznym" określa 

twórcze natchnienie jako motyw urzeczywistnienia dzieła. Natchnienie zostało przedstawione jako 

zjawisko pierwotne - dopiero w trakcie tworzenia artysta świadomie kieruje własną pracę, włącza 

myślenie refleksyjne, posługuje się taką, a nie inną formą, w której będzie mógł najlepiej i najtrafniej 

wyrazić swoją wizję. Natomiast ekspresja plastyczna dziecka wiąże się ze spontanicznością, 

autentycznością przeżyć i sposobu ich wyrażania. Już dwuletnie dziecko potrafi spontanicznie wyrazić 

potrzebę tworzenia poprzez malowanie bazgrot. 

 Autor teorii potrzeb Abraham Maslow wymienia siedem potrzeb każdego człowieka. 

Zaliczamy do nich: potrzeba fizjologiczna, bezpieczeństwa, miłości, szacunku, 

samourzeczywistnienia, poznania, estetyczna. 

Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadają te same potrzeby co inni. Dojście 

do potrzeby estetycznej czy poznawczej wymaga realizacji poprzednich poziomów. Możemy spotkać 

się z brakiem wykształconych potrzeb na jakimś poziomie. Wiąże się to z: zakłóceniem procesu 

socjalizacji, z samymi deficytami intelektualnymi, z postawą rodzin, opiekunów, całego otoczenia.        

Na poziomie estetycznym potrzeba tworzenia powinna być zauważona i odpowiednio stymulowana. 

Możemy realizować ją poprzez jakąś formę ekspresji twórczej. Podczas zajęć plastycznych wiąże się 

to z użyciem podstawowych narzędzi np. kredek, farb, pędzli, mas plastycznych, nożyczek, papierów.  

 Zajęcia plastyczne mają wartość rewalidacyjno - terapeutyczną. Bez wątpienia, działalność ta 

daje ujście energii, uspokaja, odpręża, rozładowuje napięcie emocjonalne i mięśniowe. Działania 

plastyczne podejmowane z dzieckiem spełniają ważną rolę, ponieważ ułatwiają nawiązanie kontaktu 

emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwej relacji nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń. 

 

 

 

 



WYBRANE TECHNIKI PLASTYCZNE  

 Zaproponuję teraz kilka technik barwienia papieru, który może posłużyć jako np. tło prac 

plastycznych, papier ozdobny, do wykonania kartek okolicznościowych. Z doświadczenia wiem, że ta 

forma pracy bardzo odpowiada młodym artystom. Pozwala im na spontaniczne działanie plastyczne, 

które traktują jako dobrą zabawę, a także wpływa na rozwój ich wyobraźni. 

Tusz kreślarski.  

Namaczamy kartkę z bloku technicznego wodą za pomocą gąbki, następnie nakładamy kolorowe 

krople tuszu (z pędzla, kroplomierza lub bezpośrednio z buteleczki). Tusz zacznie się zlewać, tworząc 

kolorowe, nieregularne plamy. Jeżeli całość delikatnie posypiemy w paru miejscach solą kuchenną, 

uzyskamy dodatkowy efekt. 

 

Rurka do napojów. 

Dowolne farby wodne lub tusze nakładamy dużymi kroplami na papier i za pomocą plastikowej rurki 

do napojów rozdmuchujemy je w różne strony. W zależności od kierunku rozdmuchiwania 

otrzymamy wzory różnej grubości. Najcieńsze wzorki uzyskamy wówczas, gdy trzymamy rurkę 

pionowo do papieru i w trakcie dmuchania poruszamy nią energicznie w różnych kierunkach. 

 

Wałek malarski. 

Najpierw należy usunąć z wałka malarskiego warstwę gąbki. Na pozostałą plastikową część nawijamy 

sznurek, materiał z wypukła fakturą lub gumkę recepturkę. Na palecie, deseczce lub kawałku tektury 

rozrabiamy farbę plakatową, moczymy w niej wałek i rozprowadzamy farbę na papierze –powstaną 

ażurowe wzorki. 

 

Gąbka. 

Moczymy gąbkę w rozcieńczonej farbie plakatowej i techniką stemplowania pokrywamy całą kartkę 

farbą. Można w tym celu wykorzystać również wałek malarski, którym rozprowadzamy farbę. 

 

Linijka 

Na kartkę z bloku technicznego wyciskamy z tuby kilka kolorów farby temperowej. Przykładamy 

linijkę i mocnymi pociągnięciami rozprowadzamy farbę po całej kartce. Można oczywiście użyć 

innych farb, jednak tuby są wygodniejsze w użyciu. 

 

Dekalkomania 

Kartkę papieru malujemy w całości farbą klejową, nakładamy na nią drugą i dociskamy dłońmi. Po 

rozdzieleniu kartek otrzymamy na nich przypadkowe, ciekawe wzory. Jeżeli zamiast dłoni użyjemy 

grzebienia lub linijki, otrzymamy papier w paseczki. Papier barwimy jednolicie lub kilkoma kolorami. 

 

 Gaza 

Do pojemniczka wlewamy tusz kreślarski. Zwijamy duży kawałek gazy opatrunkowej i zanurzamy go 

w tuszu,  zabezpieczając dłonie jednorazowymi rękawiczkami. Wyciągamy gazę z tuszu, lekko 

odsączamy, rozwijamy w powietrzu, przenosimy na kartkę papieru, nakrywamy drugą i z wyczuciem 

dociskamy dłońmi. Następnie oddzielamy kartki od gazy i pozostawiamy do wyschnięcia. 



Otrzymujemy dwa papiery z wzorem drobniutkiej siateczki. 
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POZAPLASTYCZNE RODZAJE ARTETERAPII 

 

BIBLIOTERAPIA 

Biblioterapia jest to użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych  

w medycynie, w tym w psychiatrii i psychologii klinicznej; pedagogice, bibliotekoznawstwie, 

jako pomocy terapeutycznej  i wychowawczej, poprzez ukierunkowane czytanie. 

Biblioterapia jest szczególnie polecana osobom chorym przebywającym w szpitalu,  

 szczególności dzieciom narażonym na lęki i frustrację. Bardzo pomocna jest także w pracy 

 z osobami niepełnosprawnymi, gdyż może obudzić w nich nadzieję na pokonanie trudności  

i zmienić tok myślenia o swojej chorobie, a także ukierunkować działanie. 

 Wyróżniamy dwa rodzaje biblioterapii: 

 biblioterapię kliniczną – przeznaczoną dla potrzeb osób chorych. Zajęcia prowadzone 

są w szpitalach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach spokojnej starości, itp.; 

 biblioterapię ogólnorozwojową czyli wychowawczą – przeznaczona jest dla osób 

zdrowych, ale borykających się z różnymi problemami. Dzieli się ją na: 

- bajkoterapię i baśnioterapię dla dzieci najmłodszych i wczesnoszkolnych; 

- biblioterapię skierowaną do młodzieży poruszającą problemy wieku dojrzewania; 

- biblioterapię dla osób dorosłych z elementami psychoterapii; 

- biblioterapię dla seniorów, gdzie najczęściej stosowana jest metoda biblioterapii 

reminiscencyjnej (wspomnieniowej). Nazywana jest także terapią łagodzącą utratę 

zdolności do rozwoju czy braku możliwości czynnego spędzania czasu. 



 biblioterapię instytucjonalną – polega na stosowaniu informacji o dolegliwościach 

chorego i jego relaksacji. Stosuje się głównie beletrystykę i literaturę dydaktyczną. 

Biblioterapię możemy podzielić również na indywidualną i grupową, a ze względu na 

materiały w niej stosowane na poezjoterapię i literaturoterapię. 

 W biblioterapii dla dzieci wykorzystuje się trzy rodzaje podziału tekstów: 

 bajki psychoedukacyjne, 

 bajki psychoterapeutyczne, 

 bajki relaksacyjne. 

Bajki psychoedukacyjne to utwory przeznaczone dla dzieci, których bohater ma problem 

podobny do problemu dziecka. Dziecko zdobywa doświadczenie poprzez świat bajkowy. 

Teksty te rozwijają świadomość emocji, pomagają rozpoznawać emocje, nazywać je, radzić 

sobie z nimi. Bajki psychoedukacyjne dają wzory zachowania i powinny rozwijać inteligencję 

emocjonalną. Stosujemy je, gdy pojawia się konkretny problem u dziecka lub profilaktycznie. 

Bajki psychoterapeutyczne powstały na kanwie baśni. Zawierają metafory, przenośnie  

i aluzje, świat bajkowy miesza się z rzeczywistym. Są najczęściej dłuższe od bajek 

psychoedukacyjnych i wymagają komentarza, jeśli coś dla dziecka jest niezrozumiałe. 

Powinny uczyć postawy wobec lęku. 

 

Cele i zadania biblioterapii: 

- wpływa na postępowanie człowieka 

- pomaga pokonać problemy; 

- niesie ulgę w cierpieniu; 

- wzmacnia poczucie własnej wartości; 

- pomaga w procesie rozwoju; 

- koryguje zaburzone zachowania; 

-  podaje wzorce zachowań, prowadzi do zmian w postawach i zachowaniu; 

- zmniejsza lęki, obawy, łagodzi agresję; 

- integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie. 

 

Podstawowe techniki biblioterapeutyczne to: 

- głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci, 

- czytanie wybranych tekstów przez prowadzącego, 

- słuchanie tekstów biblioterapeutycznych o charakterze relaksacyjnym lub aktywizującym, 

- dyskusja nad wybranym utworem, 

- pisanie listu do bohatera literackiego, 

- wymyślanie innego zakończenia utworu, 

- wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującego jego nastrój, 

- przedstawianie scenek, 

- wykonywanie prac plastycznych ilustrujących emocje dzieci wywołane czytanym utworem. 

 

W  naszej szkole zajęcia z biblioterapii prowadzi najczęściej nauczyciel – bibliotekarz. 

Fragmenty różnych utworów literackich wykorzystują na swoich zajęciach także inni 

nauczyciele. 

 

 

 

 

 



MUZYKOTERAPIA 

Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego  

i fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród 

lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. 

W potocznym rozumieniu muzykoterapia jest często rozumiana jako oddziaływanie 

muzyką na „umysłowo chorych”, co wiąże się z przekonaniem, że muzyka działa głównie na 

psychikę człowieka, przede wszystkim na sferę jego doznań emocjonalnych. Psychika 

człowieka jest jednak silnie połączona z jego somatyką, a zaburzenia somatyczne 

oddziaływają mocno na psychikę, dlatego mówiąc o wpływie muzyki na człowieka, należy 

rozumieć przez to jej oddziaływanie na cały ustrój człowieka. Tak właśnie szeroko ujmuje 

istotę muzykoterapii Natanson, który określa ją jako „… metodę postępowania wielostronnie 

wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka”. W koncepcji 

tej przyjmuje się, że określone doznania emocjonalne płynące z biernego lub czynnego 

kontaktu z muzyką wywołują odpowiednie reakcje emocjonalne u człowieka, którym z kolei 

zawsze towarzyszą zachodzące w organizmie przemiany biochemiczne, reakcje 

wegetatywne itp. Z praktyki muzykoterapeutycznej wynika, że muzyka może 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, wpływać na wewnętrzne 

wydzielanie, na siłę i szybkość pulsu, modyfikować oddychanie itp. 

Według M. Wójcik – Standio, muzykoterapię można podzielić rodzajów, które 

uwzględniają sposób jej wykorzystania: 

- muzykoterapia kliniczno – diagnostyczna, w jej zakres wchodzą działania podejmowane 

przez specjalistów z dziedziny medycyny; 

- muzykoterapia naturalna, gdzie podstawowym materiałem muzycznym są dźwięki natury; 

- muzykoterapia spontaniczna, jest wyrazem przeżywanych emocji; 

- muzykoterapia adoptowana, która wykorzystuje przypadkowy materiał muzyczny (np. 

muzykę radiową) w celu uspokojenia lub relaksu; 

- muzykoterapia profilaktyczna, stosowana w celu zapobiegawczym i wykorzystująca 

odpowiednią muzykę aktywizującą lub uspokajającą. 

 

Metody i formy muzykoterapii wg E. Glińskiej: 

 1. Odreagowująco-wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie. Muzyka jest środkiem 

katalizującym i intensyfikującym proces wyobrażeniowy u pacjenta. Wyzwala wyobrażenia 

wzrokowe o charakterze projekcyjnym, wywołuje dużo skojarzeń pozamuzycznych. 

2. Treningowe – metody te oparte są na różnych wariantach treningu autogennego Schultza  

i nawiązują do teorii uczenia się, w szczególności do odruchów warunkowych Pawłowa. 

Chodzi w nich o nauczenie pacjenta usuwania napięcia psychofizycznego. 

3. Relaksacyjne, stosowane w różnych dziedzinach medycyny, nie tylko w psychiatrii. 

4. Komunikatywne, związane z uczeniem komunikacji społecznej. W trakcie rozmaitych 

zadań muzycznych pacjenci uczą się nowych zachowań społecznych i emocjonalnych. 

5. Kreatywne w postaci instrumentalnej, wokalnej i ruchowej 

6. Psychodeliczne, ekstatyczne, estetyzujące, kontemplacyjne. 

Ze względu na sposób organizacji działań leczniczych można wyróżnić 

muzykoterapię: 

• indywidualną – leczenie muzyką osobno każdego pacjenta przez dłuższy lub krótszy okres 

czasu; 



• grupową – wymaga przeprowadzenia odpowiedniego doboru grupy co do ilości osób, płci, 

wykształcenia, diagnozy cech osobowości, poziomu kultury muzycznej, upodobań 

muzycznych; muzykoterapia grupowa może być:  

1. ukierunkowana (tzw. dyrektywna) – tutaj sama grupa musi być czynna, gdyż nie 

prezentuje się jej żadnego gotowego programu 

2. nieukierunkowana (tzw. niedyrektywana) – pacjentom proponuje się udział w 

przygotowanym programie muzycznym w formie jakiejś imprezy muzycznej z prelekcją na 

temat muzyki, koncertu, recitalu, czy odtwarzania muzyki z taśm. 

Poza tym rozróżniamy dwa podstawowe działy muzykoterapii:  

- muzykoterapię receptywną (bierną): utwór lub jego fragment o możliwie jednoznacznym 

ładunku emocjonalnym, nastroju spełnia rolę stymulatora pobudzającego skojarzenia  

i fantazje. Bardzo ważny jest stosowany rodzaj muzyki, który powinien być dobierany 

indywidualnie do każdego dziecka. Po przebadaniu dziecka konieczna jest analiza materiału 

muzycznego, który zastosuje się w jego terapii. W zależności od swojej formy muzyka może 

łagodzić napięcie, usuwać lęk, koić i wpływać na poprawę nastroju, a także dostarczać 

potrzebnych podniet i silnie aktywizować wychowanka. 

 

- muzykoterapię aktywną (czynną): wychowanek poddany tego rodzaju terapii nie tylko 

słucha muzyki, ale uczestniczy w jej tworzeniu. Muzykoterapia czynna stosowana jest 

najczęściej w formie grupowej. Wspólne śpiewanie czy wspólna gra na instrumentach 

muzycznych otwiera możliwości wpływania na integrację w grupie.  

 

Czynne uczestnictwo w tworzeniu muzyki może przynieść wiele satysfakcji i znacznie 

rozwinąć i wzbogacić psychikę wychowanka. Chodzi głównie o rozbudzenie inicjatyw 

twórczych, zarówno muzycznych jak i organizacyjnych. Daje to możliwość popisania się, 

pokazania swoich możliwości i kształtowania osobowości.  

 

 W naszej szkole elementy muzykoterapii wprowadzane są dość często na lekcjach   

z uczniami. Zajęcia te najczęściej przybierają formę grupową, uczniowie wspólnie śpiewają, 

a także podejmują próby gry na instrumentach. 

 

Leczenie dzieci za pomocą muzyki 

Muzykoterapia dziecięca przybiera najczęściej formę terapii aktywnej. Ekspresja 

muzyczna poprzez gest, ruch, śpiew jest znacznie bliższa dziecku niż człowiekowi 

dorosłemu, gdyż stanowi naturalny czynnik jego życiowej aktywności. Już niemowlę 

wykazuje zainteresowanie zabawą przy użyciu dźwięcznych zabawek, zwraca głowę  

i uśmiecha się w kierunku źródła dźwięk, bawi się w wystukiwanie rytmu, klaskanie  

w określonym rytmie, wykonuje ruchy taneczne, śpiewa własne melodie, usypia pod 

wpływem kołysanki śpiewanej przez matkę. 

 

Zastosowanie muzykoterapii w różnych chorobach dzieci  

Muzykoterapia dziecięca znajduje szerokie zastosowanie w neuropsychiatrii, głównie  

w przypadkach opóźnień w rozwoju, u osób z uszkodzeniami mózgu, w autyzmie 

wczesnodziecięcym, przy zaburzeniach zachowania się, w nerwicach, u dzieci z defektami 

fragmentarycznymi. Stosuje się też zwykle muzykę w leczeniu dzieci sparaliżowanych, 

niewidomych i głuchych i ogólnie w pediatrii dla celów profilaktycznych. 



 

Rola muzykoterapeuty 

 

Muzykoterapeuta diagnozuje, podejmuje samodzielne lub uzgodnione z zespołem 

leczącym pacjenta decyzje i przepisuje program terapii ze względu na potrzeby i cele 

pacjenta. One też wyznaczają formy tych zajęć, ich częstość a przede wszystkim decydują  

o sprawie głównej, o kontakcie między pacjentem a terapeutą. 

Zajęcia muzykoterapeutyczne mają cel leczniczy zmierzający do korekcji zaburzonych 

funkcji, stymulacji w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcia napięć 

psychofizycznych i dostarczenia korzystnych doświadczeń społecznych. Materiałem, którym 

posługuje się muzykoterapeuta w czasie zajęć są gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne 

 i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania. Oddziaływania terapeutyczne 

obejmują cały organizm psychofizyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sferę 

procesów kierunkowych, jak emocje, dążenia, oczekiwania i marzenia. Efektem końcowych 

oddziaływań jest więc poprawa samopoczucia, nastroju, usunięcia lęku, odreagowanie 

napięcia, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy.  

 

 

CHOREOTERAPIA 

Choreoterapia, terapia przez taniec lub terapia tańcem i ruchem wykorzystująca 

taniec i ruch w procesie terapeutycznym, powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 40. 

XX w. i intensywnie się rozwija. Jest terapią wielozakresową i wielowymiarową, ponieważ 

oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną, fizjologiczną, poznawczą, wolicjonalną, 

estetyczną, erotyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych. Choreoterapia obejmuje 

taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości 

lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to 

przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych 

oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z 

ludźmi. 

Główne cele choreoterapii: 

- odczucie swojej cielesności, zwiększenie świadomości własnego ciała, 

- rozwijanie samoświadomości, doświadczenie swojej wartości, odrębności, możliwości 

samostanowienia, stabilizacji, 

- integracja ciało – umysł – dusza, 

- uwrażliwienie na potrzeby innych osób i własne, 

- stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy w grupie, 

- uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

- rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań, 

- doświadczanie siebie w relacji z innymi i siebie w przestrzeni, 

- praca z emocjami – ich rozpoznawaniem, wyrażaniem, kanalizowaniem, reagowaniem na 

emocje innych osób, 

- wchodzenie w interakcje interpersonalne, możliwość ich kształtowania, zmieniania, 

- uczenie szacunku dla siebie i dla innych, asertywności i tolerancyjności, 

- kreowanie swojego świata, swoich granic, swoich zasad, 

- uczenie się komunikowania pozawerbalnego, wyrażania siebie, zrozumienia innych, 



- refleksja, poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie „swojego miejsca, przestrzeni”. 

 

Zajęcia choreoterapii prowadzone są głównie w formie grupowej, przy aktywnym 

współudziale każdego z uczestników.   

 

Rola terapeuty polega na pełnieniu funkcji pomocnika i mediatora, powinien on 

uczestniczyć w tańcu, wspomagać rozwój ruchu i nauczać mowy ciała. 

 

Zajęcia choreoterapii często odbywają się w naszej szkole. Uczniowie przygotowują 

ciekawe układy choreograficzne, by później zaprezentować je podczas różnych uroczystości. 

 

FILMOTERAPIA 

Film zaliczany jest do szeroko rozumianej sztuki, co oznacza, że może mieć 

właściwości terapeutyczne. Filmoterapia jest uznawana za audiowizualną odmianę 

biblioterapii. Nazwa pochodzi od słów: „film” i „terapia” czyli „leczyć”. 

Jedna z ciekawszych teorii z zakresu filmoterapii, zaprezentowana przez r. Maya, 

wychodzi z założenia, że film pełni rolę współczesnej baśni, czyli dostarcza wzorców 

postępowania, skłania do zastanawiania się nad sobą. 

Medycyna natomiast zwraca uwagę na właściwości materiału filmowego: 

odpowiednio dobrany film może spowodować wzrost ciśnienia krwi, podwyższone napięcie 

mięśni,, wzmożone pocenie się, przyspieszone bicie serca, redukcję bólu, zwiększone 

wydzielanie adrenaliny czy endorfiny. 

Rodzaje filmów, czyli środków filmoterapii: 

 filmy animowane; 

 filmy edukacyjne i popularnonaukowe; 

 filmy fabularne. 

Cele filmoterapii: 

 rewalidacyjne - nie usuwa objawów chorobowych, ale dostarcza wsparcia 

psychicznego, dzięki czemu pacjent lepiej radzi sobie ze swoją chorobą czy 

niepełnosprawnością; 

 resocjalizacja i profilaktyka – filmy fabularne, popularnonaukowe i edukacyjne; 

 ogólnorozwojowe – dążenie do estetycznego wychowania poprzez kontakt ze 

słowem i obrazem; 

 wychowawczo – terapeutyczne – zmiana postępowania jednostki poprzez 

zinternalizowanie normy przejętej od bohatera filmu. 

Funkcje filmoterapii: 

 wychowawcza (wzbogacanie życia wewnętrznego); 

 rozwojowa (treść filmu); 

 poznawczo – stymulacyjna (dostarczanie informacji i mobilizowanie do aktywności 

poznawczej); 

 kulturotwórcza (zapoznanie się z dobrami kultury); 

 rekreacyjno – ludyczna (zaspokojenie potrzeby zabawy); 

 terapeutyczna (dostarczanie pozytywnych uczuć, relaksacja, rozluźnienie, 

aktywizowanie do samodzielnej działalności). 

Metody filmoterapii: 

 indywidualna – oglądanie filmu i autoanaliza na podstawie jego treści; 



 grupowa – wspólne oglądanie filmu i dyskusja. 

Filmoterapeuta, który pracuje z osobami niepełnosprawnymi powinien przede wszystkim 

wspierać psychologicznie i duchowo, dbać o poprawę samopoczucia i pomagać  

w przełamaniu psychicznej izolacji. 

 W szkole wykorzystujemy elementy filmoterapii , pokazując uczniom odpowiednio 

dobrane do ich potrzeb i możliwości filmy. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

1. Borecka I.: „Biblioterapia: teoria i praktyka”, Wydawnictwo SBP, Poznań 2001 

2. M. Janiszewski:  „Muzykoterapia aktywna”, 

3. Konieczna E. J.: „Arteterapia w teorii i praktyce”, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”,Kraków 2003 

4. Konopczyński M.: „Twórcza resocjalizacja”, MEN, 1996 

5. Lewandowska K. „Muzykoterapia dziecięca”, Gdańsk 1996 

 

                                                       OGRODOTERAPIA 

 

Ogrodoterapia, zwana także hortiterapią, w Polsce znana jest od niedawna. Metoda 

ta jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Polega na zajęciach 

terapeutycznych dla niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem dobroczynnego wpływu 

przyrody na organizm ludzki. 

Hortiterapia zaspokaja potrzebę przebywania dzieci na świeżym powietrzu, pomaga oswajać 

się z różnorodnością świata roślin, łamiąc różne bariery psycho-fizyczne. 

Ogrodoterapia dzieli się na dwa rodzaje:  

 bierną – czyli kontemplowanie natury: przebywanie w ogrodzie, parku czy lesie; 

 czynną - zakłada czynny kontakt fizyczny, a w szczególności pielęgnację roślin, 

grządek z kwiatami czy układanie bukietów lub tworzenie kompozycji kwiatowych. 

Cele ogrodoterapii: 

 praca z roślinami rozluźnia napięcia, uspokaja, otwiera dzieci na kontakt z zielenią, 

zapachami, pobudza ich układ ruchowy do działania, uwrażliwia, a przede wszystkim 

wprowadza w stan błogiej radości. 

 

W naszej szkole uczniowie, pod okiem nauczyciela, urządzają i pielęgnują ogród, sadzą 

kwiaty i dbają o nie. Daje im to nie tylko konkretne umiejętności, ale sprawia także 

przyjemność i odpręża. 
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