
 
ZABAWY SENSORYCZNE 

 
 

 ZABAWY SENSORYCZNE pomagają najmłodszym radzić sobie z emocjami, okazywać je w 
różny sposób, niekoniecznie agresywny czy „telewizyjny”. Oprócz inteligencji emocjonalnej, każda 
zabawa kształtuje poszczególne sfery związane z dojrzałością przedszkolną i szkolną: fizyczną, 
moralną, społeczną, językową, matematyczną itp. Zostały skomponowane i pomyślane tak, by 
podczas codziennych igraszek z przyjaciółmi, dziecko rozwijało także indywidualne predyspozycje z 
zakresu inteligenci interpersonalnej i intrapersonalnej (H. Gardner). 

Cykle proponowanych zabaw: 

GRA W SŁÓWKA – zabawy z językiem 
 
1. Jaką jestem postacią 
Prowadząca nakleja uczestnikom zabawy plakietki z nazwami bajkowych postaci. Zadaniem osób biorących 
udział w zabawie jest dowiedzenie się, jaką są postacią. 
Można pytać wszystkich napotkanych przyjaciół, jednak pytani mogą odpowiadać tylko „tak” lub „nie”, 
zatem trzeba pytania formułować w odpowiedni sposób. Wersja dla młodszych dzieci – odgadujemy postacie 
z jednej konkretnej bajki. 
 
2. Robimy amulety 
Uczestnicy wykonują z dostępnych materiałów plastycznych amulety szczęścia, które mają chronić przed 
teraźniejszymi lękami. Po zakończeniu zabawy każdy prezentuje swój amulet opowiadając o jego 
właściwościach i wyglądzie. 
Inna wersja, robimy amulety przynoszące szczęście w jednej konkretnej dziedzinie życia. Uczestnicy sami 
decydują o tym, jaka to dziedzina i opowiadają o tym na forum. 
 
3. Zwykłe, niezwykłe przedmioty 
Układanie własnej bajki z 4 różnych, przypadkowo wybranych przedmiotów. Opowiadanie na forum. W 
opowiadaniu bierze udział każdy uczestnik grupy. Przy opowiadaniu inscenizujemy teatrzyk, w którym 
„grają” wybrane na początku przedmioty. 
 
4. Wspólna historia: „Wczoraj rano w pewnym mieście” 
Uczestnicy siedzą w kręgu. Po kolei opowiadają wspólną historię. Następnie każdy samodzielnie próbuje 
zilustrować opowiadanie na kartce A4, kredkami. Po zakończeniu rysowania dzieci interpretują swoje prace. 
 
5.  Ulubione zwierzę 
Uczestnicy zabawy wymieniają, jakim czują się zwierzęciem. Następnie, jakim chcieliby być. Odpowiadają 
na pytanie o wybór. 
 
6. Bajka z dzieciństwa 
Opowiedz ulubioną bajkę i spróbuj zastanowić się, dlaczego akurat ta wybrałeś (wyszczególnienie bohaterów, 
punktów zwrotnych itp.) 
 



 
 
7. Pociąg wyrazowy 
„Jadę na wycieczkę pociągiem i w mojej walizce mam...” Każdy uczestnik powtarza opowiedzianą już 
historię i dodaje coś od siebie. Najlepiej wyrazy z liczebnikami np. cztery rowery, trzy pchły itp. lub 
przymiotniki np. wesołe misie, różowe żyrafy 
Inna wersja tej zabawy – uczestnicy wymieniają, co jedzie w pociągu ale koniecznie szukając rymów. Jadę na 
wycieczkę pociągiem i w mojej walizce mam (z użyciem koloru niebieskiego, czerwonego)... ostatnia osoba 
wskazuje kolor potrzebny w wypowiedzi kolejnej 
osoby... 
 
8.  Powiąż słowa 
Uczestnicy otrzymują cztery proste słowa, które muszą ułożyć w jedną, logiczną historyjkę: 
dom – słoń – auto – ból 
myszka – list – herbata – radość 
kwiaty – koszulka – łyżka – zazdrość 
las – buty – słońce – złość 
przedszkole – traktor – łza – uśmiech 
 

9. Dekalog złośnika  
Sposoby wyrażania negatywnych emocji: Wszyscy wstają i w dowolny sposób wyrzucają z siebie złość np. 
tupiąc, krzycząc itp. Następnie prowadząca otwiera okno i prosi wszystkich o wykonanie kilku głębokich 
wdechów. Uczestnicy siadają w kręgu, a prowadząca rozdaje wszystkim kartki z wypisanymi literami alfabetu 
(wszystkie). Uczestnicy wymyślają „ładne” słowa, które będą mogli potem wstawiać zamiast brzydkich w 
kłótni. Mogą to być wyrazy z jednej grupy np. warzywa, owoce, zwierzęta itp. Po przeprowadzeniu „próbnej 
kłótni” z nowymi słowami uczestnicy odpowiadają na pytania: 
Pytania do uczestników: 
Czy łatwo zastąpić złe słowa dobrymi?  
Jak sądzisz, czy słowa z listy na pewno nie sprawią nikomu przykrości? 
Z którymi określeniami mieliście najwięcej trudności? 
Co czułaś, gdy ktoś zwrócił się do ciebie używając słowa z dekalogu złośnika? 
Czego nauczyła was ta zabawa? 
 
 
MYŚLĘ, WIĘC JESTEM – zabawy matematyczne 
 
1. Sałatka owocowa 
Zabawa ćwicząca spostrzegawczość i refleks. Uczestnicy dzielą się na grupy: jabłko, banan, kiwi, gruszka. Na 
sygnał prowadzącej te same owoce zamieniają się miejscami. Nikt nie może pozostać na „starym miejscu”. 
 
2. Konstruujemy maszynę 
Uczestnicy wymyślają maszynę, która wykorzystuje wszystkie wymienione przedmioty, np. piórko, strzałka, 
piłka, paluszek. 
 
3. Dwa… 
Wyszukujemy dwa przedmioty z tej samej grupy – wyróżniamy podobieństwa i różnice. 
 



 
 
4. Co widzisz na obrazku 
Zabawa kształtami – prowadząca rysuje kształty na kartce, a uczestnicy wymieniają, z czym im się kojarzą, do 
czego są podobne. 
 
5.  Wyczaruj z kółek 
Uczestnicy dostają kartki z narysowanymi kółkami. Zadanie polega na narysowaniu jak największej liczby 
obrazków z wykorzystaniem pojedynczych kółek (na czas – kończymy rysowanie, gdy pierwsza osoba 
zakończy zadanie). Potem omawiamy obrazki wypisując pomysły.  
 
6. Tajemnicze budowle 
Uczestnicy zostają podzieleni na kilka grup. Każda grupa wybiera z sali cztery przedmioty, a potem otrzymuje 
hasło do ułożenia przy pomocy wybranych przedmiotów. Grupy nie znają nawzajem swoich haseł. Po 
zakończeniu układania uczestnicy odgadują, co ułożyli inni. 
 
 

RYSOWNIKI – zabawy plastyczne 
 
1. Cudaki z literek 
Uczestnicy dostają kartki A4 z wydrukowanymi literami alfabetu. Przy pomocy materiałów plastycznych 
tworzą postacie z literek i opowiadają ich życiorysy.   
 
2. Obrazek z koperty 
Prowadząca wyciąga powoli obrazek z koperty. Uczestnicy odgadują jak najszybciej, co kryje się w kopercie. 
 
3.  Inne nie znaczy gorsze 
Poprośmy dzieci, by narysowały portrety swoich mam. Wskazujemy na różnice w portretach, wyjaśniamy, że 
żaden z nich ani nie jest lepszy, ani gorszy, po prostu ludzie różnią się od siebie wyglądem. To samo dotyczy 
ulubionych potraw, zabaw, książek itp.  
 
4. Pociesz smutną księżniczkę 
Dzieci za pomocą rysunków próbują rozweselić postać – smutnej księżniczki.  
 
5. Narysuj 
Rysowanie postaci, opisywanie wykonanego rysunku. 
 
 

JA – zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną 
 
1. Niech każdy, kto lubi… 
Uczestnicy wykonują polecenia lidera reagując na odpowiednie komendy np. niech każdy kto lubi lody 
podskoczy trzy razy w górę. 
 
2. Kalambury emocje 
Wybrani uczestnicy losują nazwy emocji przedstawiając je za pomocą rysunku lub ruchu. 
 



 
 
3. Co czuję 
Prowadzący pokazuje wycięte z gazet postacie z widocznymi twarzami wyrażającymi różne emocje. Każdy z 
uczestników mówi co odczytuje na pokazywanym zdjęciu. 
 
4. Jak się dzisiaj czujesz 
Opisujemy swój nastrój za pomocą formy plastycznej. Wszyscy odkładają prace w wyznaczonym miejscu. 
Ochotnik wybiera jedną pracę i stara się wskazać autora oraz określić jego nastrój. Stara się też odpowiedzieć 
na pytanie „Co czuję, gdy na to patrzę” .   
 
5. Pokaż złość 
Uczestnicy otrzymują białe kartki i ołówki, za pomocą których w ciągu minuty muszą przedstawić złość.  
 
6. Dokończ zdanie 
Mój nastrój zależy od: 
- Czuję się radośnie, gdy…. 
- Czuję się smutno, gdy…, itp. 
 
7. Wierszyki 
Opowiadamy wybrane wierszyki we wskazany sposób np. radosny, smutny itp. 
 
8. Gabinet luster 
Spostrzegawczość, panowanie nad emocjami: 
Jeden uczestnik wychodzi z sali. Reszta wybiera „lidera”, który będzie dyktował bardzo dyskretnie gesty i 
ruchy, które cała reszta musi powtarzać. Zadaniem osoby wybranej jest odgadnięcie, kto jest liderem. 
Następnie zadajemy pytania: 
Czy grupa dobrze wywiązała się z zadania? 
W jaki sposób osoba kierująca sterowała zespołem? 
Jak czuła się osoba w roli przywódcy? 
Co pomogło Ci rozpoznać przewodnika? 
Co czułeś obserwując gesty grupy? 
 
9. Umówmy się 
Rozumienie własnych emocji: 
Uczestnicy stają w kręgu. Wybrana osoba wchodzi do środka i podchodzi do jednego z uczestników. Zaczyna 
zdanie od : „Umówmy się, że... pograsz ze mną w piłkę.” Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to uczestnicy 
zamieniają się miejscami i kolejna osoba pozostaje w kręgu, jeśli negatywna, to uczestnik zadaje pytania 
kolejnej osobie. 
Następnie zadajemy pytania grupie: 
Jak się czułeś pośrodku kręgu? 
Czym się kierowałeś wybierając daną osobę? 
Co sprawia, że niektórym łatwiej jest się umówić z innymi? 
Jak się czułeś, gdy usłyszałeś odpowiedź „nie”? 
 
10. Poznajemy siebie nawzajem 
Zabawa toczy się jak opisana powyżej (Umówmy się). Osoba znajdująca się w środku zadaje różne pytania 
wybranym przez siebie osobom. Gdy zapytana osoba odpowie twierdząco –  
wychodzi do środka i kontynuuje zabawę.   
 



11. „A gdyby…” 
Losowanie i dokańczanie zdań – realistycznych i nierealistycznych. Zalecane wykonanie zadania dwukrotnie 
– poszukiwanie innych odpowiedzi i rozwiązań, np. A gdyby słońce przestało świecić, to… 
 
12. Prosto w oczy 
Ustawiamy krzesełka parami naprzeciw siebie. Partnerzy (dobrani przypadkowo) starają się patrzeć sobie 
prosto w oczy w pełnym skupieniu. Po chwili następuje zmiana partnerów. Następnie uczestnicy odpowiadają 
na pytania: 
Z kim utrzymywałeś najdłużej kontakt wzrokowy? 
Z którą osobą najłatwiej nawiązałeś kontakt i dlaczego?  
Czy łatwo Ci było zachować skupienie i koncentrację? 
Pomyśl, czy potrafisz uważnie słuchać co mówią do Ciebie rodzice, dzieci? 
Dlaczego warto uczyć skupienia uwagi? 
 
13. Tworzenie wizytówek symbolicznych 
Każdy rysuje trzy rysunki- symbole, za pomocą których chce przedstawić innym siebie. 
Inna wersja – uczestnicy rysują siebie w centrum kartki, a od siebie rysują cztery rozgałęzienia. Zaznaczamy 
na gałęziach za pomocą rysunków to, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze. 
 
 

A CO TO? – zabawy wizualno-przestrzenne 
 
1. Koło złości – zabawa ruchowa 
Kilkoro dzieci bierze się za ręce, jedno w środku przedstawia złość próbująca wydostać się z koła. W tym 
czasie nauczyciel niepostrzeżenie zabiera kilka rzeczy należących do dzieci. Następnie rozmawiamy z 
dziećmi o wnętrzu człowieka, z którego czasami próbuje wydostać 
się złość: 
Czy bolało, kiedy próbowała przerwać koło? 
Co by się stało, gdyby ta rozszalała złość wydostała się i zaczęła biegać po sali? 
Czy ktoś zauważył, co dzieje się dookoła, kiedy zmagał się ze złością? 
Co by się stało, gdybyśmy spokojnie, w sposób kontrolowany pozwolili wyjść złości poza koło? 
 
2. Kamyk w bucie 
Jak siedzimy, to go nie czujemy, ale jak chodzimy bardzo nam przeszkadza. Tak samo jest z rozpatrywaniem 
krzywd. Jeśli nie pozbędziemy się kamyka szybko, to rana stanie się coraz bardziej dokuczliwa. Czy 
winowajcy przeszkadzał kamień w naszym bucie? Nie. To my fundujemy sobie ten ból. 
Do przećwiczenia z dziećmi: 
Akt przeprosin – rytuał, patrzenie w oczy, podanie dłoni 
 
3. Wiązka patyków – przyjaźń, solidarność 
Dajemy uczestnikom wiązkę patyków i prosimy o jej złamanie. Nie da się tego zrobić z całą wiązką, jednak 
już pojedyncze patyki łatwo złamać. Obrazowe przedstawienie siły przyjaźni, wspólnoty. 
 
4. Zgadywanka 
Prowadząca pokazuje dzieciom kilka rzeczy zrobionych z różnych tworzyw. Maluchy grupują je na te, które 
ich zdaniem zatoną i te, które będą pływać. Następnie po kolei każdy wrzuca jeden przedmiot do wody. 
 
5. Kot w worku 
Uczestnicy losują przedmioty z worka. Nie wyciągają ich tylko opisują ich wygląd. Pozostali muszą 
odgadnąć, o czym jest mowa. 



 
6. Wszyscy latają 
Uczestnicy chodzą dowolnie po sali, gdy usłyszą nazwę ptaka – biegają i poruszają rękoma, naśladując ruch 
jego skrzydeł. Jeśli usłyszą nazwę innego zwierzęcia – naśladują jego chód. Na hasło „wszyscy latają”, dzieci 
rozbiegają się we wszystkich kierunkach, nie potrącając innych. 
 
7. Niewidzialne 
Odkryj zabawkę ukrytą pod kocem za pomocą dotyku. 
 
8. Czas 
Słój z napisem 24 godziny, kilogram ryżu i kilka piłeczek pingpongowych. Wyjaśnijmy dzieciom, że piłeczki 
to ich codzienne obowiązki, a ryż to przyjemności, nie mające nic wspólnego z obowiązkami. Następnie 
poprośmy dziecko, by wypełniło słój mieszanką obowiązków i przyjemności – tyle, ile zdoła zmieścić. Jeśli 
zacznie od ryżu, może mieć kłopot z włożeniem piłeczek, co oznaczać będzie, że pośród codziennych 
przyjemności zabraknie miejsca na obowiązki. Jeśli natomiast zacznie od piłeczek, to zmieści wszystkie, które 
potrzebuje, natomiast resztę czasu spokojnie wypełni także dużą ilością ryżu. Wniosek – jeśli zaczynamy od 
łatwych i nieistotnych rzeczy, to faktycznie może nam zabraknąć czasu na obowiązki. 
 

ZABAWY CZAS – zabawy ruchowe 
 
 KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA 
 
1. Ruchy naprzemienne – wykonujemy w pozycji leżącej lub stojącej, koordynują pracę rąk, prawej i lewej 
strony ciała, usprawniają narząd wzroku, co prowadzi do poprawy zdolności grafomotorycznych: 

• Dotykamy prawa ręką uniesionego lewego kolana i odwrotnie. 
• Do ręki można wziąć coś grzechoczącego. 
• Podnosimy jednocześnie prawą rękę przed siebie i lewą za siebie. 
• Inaczej mówiąc pływamy. Dwie pozostałe osoby machają apaszkami tworząc fale. 
• Prawa rękę podnosimy do góry w prawo i lewą nogę podnosimy do góry w lewo. Przywiązujemy do 

            nadgarstka pasek bibuły, zadanie polega na ciągłym zachowaniu tej samej odległości. 
• Prawą dłonią dotykamy lewego ramienia. Lewą stopą dotykamy prawego kolana. Druga osoba rysuje 

palcem „na niby” cyfrę 4, które powstała z naszego ułożenia ciała. 
 
2. Leniwe ósemki – ćwiczenia z wykorzystaniem kształtu leżącej ósemki, znaku nieskończoności. Ćwiczenie 
koordynuje prace obu półkul mózgowych, poprawia płynność czytania, myślenie i zapamiętywanie 

• Wodzimy za ósemką wzrokiem, pamiętając by zaczynać zawsze w lewo w górę. 
• Projekt ósemki, która ma zaznaczony czerwony punkt. Prowadząca obraca ją powoli w różne strony, a 

reszta stara się wodzić wzrokiem wciąż w lewo do góry. 
• Wodzenie wzrokiem za ręką kreślącą ósemki. W tym celu zaciskamy pięść i wyciągamy kciuk do 

góry. Wzrok skupiamy na paznokciu kciuka. Najpierw rysujemy ósemkę jedną, a potem druga ręką, 
następnie obiema rękami jednocześnie w dwie różne strony, w dwie te same itp. Po serii ćwiczeń 
ósemki kreślimy za pomocą apaszki lub szalika. 

• Trzymając w dłoni piórko kreślimy ósemki w powietrzu. Zadaniem osoby wodzącej wzrokiem jest 
złapanie piórka w odpowiednim momencie. 

 
3. Rysowanie oburącz – poprawia pisanie i rysowanie, rozwój twórczego myślenia i zdolności plastycznych 

•  Rysujemy obiema rękami jednocześnie figury i kształty – lustrzane odbicie 
• Dowolne bazgranie obiema rękami jednocześnie – w powietrzu lub na dużej płaszczyźnie. 



• Zamykamy oczy i rysujemy jednocześnie drzewo prawą i lewa ręką. Analiza rysunku drzewa z 
zamkniętymi oczami. 

• Trzymając farby w obu dłoniach rysujemy dobrego i złego ludzika prawa i lewa ręką, potem 
zmieniamy ręce, kolory i miny. 

 
4. Alfabetyczne ósemki – poprawia technikę pisania, koordynację, aktywizuje mięśnie, pobudza mózg, 
poprawia pamięć, słuch, zmysł równowagi. 

• Na znaku nieskończoności przekreślonym krzyżem staramy się rysować kolejne pisane litery alfabetu 
starając się nie odrywać ręki od papieru. 

• Na znaku nieskończoności kreślimy sekwencję zapamiętanych przed chwilą pokazanych liter 
tworzących konkretny wyraz. 

• Na znaku nieskończoności kreślimy sekwencję symboli, która ma nam opowiedzieć o nastroju w 
danym momencie lub nastroju wylosowanym do pokazania z koszyczka (reszta grupy odgaduje, co to 
miał być za nastrój). 

 
5. Słoń – rozluźnienie mięśni szyi i oczu, poprawienie pamięci, koncentracja na słuchaniu, zmysł równowagi, 
koordynuje przebieg informacji między półkulami. Rozwija zdolności matematyczne i jasność wypowiadania 
się. 

• Stoimy w mały rozkroku, wyciągamy rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę przytulamy 
uchem do ramienia. Rysujemy dłonią leniwe ósemki, wzrokiem podążamy ponad wierzchem dłoni, za 
poruszającą się ręką. Następnie zmieniamy rękę. 

• Zamaczamy rękę w wodzie przed przyjęciem pozycji słonia, następnie po zakończeniu ósemki 
otwieramy ją gwałtownie próbując rozprysnąć wodą dookoła. 

• Malujemy palcami na szybie ósemki w pozycji słonia. 
 
6. Krążenie szyją – wpływa na centralny układ nerwowy, reguluje oddech. 

• W pozycji siedzącej rozluźniamy mięśnie szyi, głowę bardzo wolno opuszczamy w dół. Zataczamy 
nią półkola, od jednego do drugiego obojczyka, miarowo oddychając. 

• Na uszach zawieszamy szeleszczące paski bibuły, powtarzamy ćwiczenie z dłuższym i krótszym 
paskiem, musimy zapamiętać, do której części ciała nam sięgał przy pochylaniu głowy. Jak się 
czuliśmy kiedy coś szeleściło tak blisko naszego ucha? Z czym można porównać taki dźwięk? 

• Przyklejamy do ramion paski lakmusowe skropione zapachem zawiązujemy oczy i powtarzamy 
ćwiczenie próbując odgadnąć, jaki zapach znajduje się po której stronie ciała. 

 
7. Oddychanie przeponowe – zwiększa pojemność płuc, dotlenia organizm, wzmacnia i uelastycznia pracę 
przepony, wpływa na ekspresję wypowiedzi, dykcję. 

• Robiąc wdech wypełniamy klatkę piersiową i brzuch powietrzem, które wydychamy krótkimi 
dmuchnięciami, jakbyśmy mieli utrzymać piórko w powietrzu. 

• Zdmuchiwanie piórka ta technika z różnych części ciała lub krzesełka (najlepiej w parach) 
• Malowanie dmuchaniem na papier (rozwodnione farby) 

 
8. Sowa – zwiększa pojemność płuc, dotlenia organizm, wzmacnia i uelastycznia pracę przepony, wpływa na 
ekspresję wypowiedzi, dykcję, układ nerwowy, reguluje oddech. 

• Jedną ręką chwytamy mocno mięśnie przeciwległego ramienia, wdychamy powietrze i powoli 
odwracając głowę wypuszczamy je. Wypuszczając powietrze można pohukiwać jak sowa. 

• Powtarzamy ćwiczenie wodząc wzrokiem za światełkiem latarki przy zgaszonym świetle. 
 
9. Punkty pozytywne - odprężenie, racjonalne myślenie, odblokowuje, uspokaja, poprawia samopoczucie. 



• Lekko dotykamy palcami punktów położonych na wysokości czoła, w połowie odległości między 
brwiami a linią włosów. 

• Dotykamy tych samych punktów kostką lodu, piórkiem, nagrzanym w dłoniach klockiem, końcem 
ołówka itp. (w parach, jedna osoba dotyka drugiej, budują wzajemne zaufanie) 

 
11. Punkty równowagi – ułatwia podejmowanie decyzji, koncentrację, myślenie skojarzeniowe, wyostrza 
zmysły, poprawia zdolność uczenia się, zwiększa poczucie równowagi w samolocie lub samochodzie. 

• Palcami prawej ręki dotykamy punktu za uchem, tuż poniżej wyrostka sutkowego. Drugą rękę 
kładziemy na pępku, głowę trzymamy prosto. Pozycję utrzymujemy ok. 30 sekund, a następnie 
zmieniamy ręce. 

• Z zamkniętymi oczami powtarzamy ćwiczenie, przy czym druga osoba z pary kieruje naszym palcem 
podążającym od pępka w różne strony, używając przy tym zwrotów „prawa - lewa strona ciała, 
powyżej – poniżej, nad - pod” itp. 

 
12. Energetyczne ziewanie – dotlenianie organizmu, oczyszcza, zwiększa objętość płuc, korzystnie wpływ na 
koncentrację 

• Pocierając miejsce, w którym kość żuchwy łączy się z czaszką wywołujemy ziewanie. 
• Muzyka Bobasa – relaksacja na leżąco. Zasypianie w obszarach do tego wyznaczonych np. na czymś 

zielonym, na jednej nodze, w naklejonym na podłodze trójkącie itp. 
 
13. Kapturek myśliciela – koordynacja słuchowo-wzrokowa, doskonalenie pamięci krótkotrwałej 

• Masujemy małżowiny uszne zaczynając od góry, wywijamy je, miętosimy, a na końcu pociągamy w 
dół za płatki. 

• Wymyślamy i rysujemy, w jakiego rodzaju kolczykach czulibyśmy się najlepiej, należy też 
odpowiedzieć, dlaczego właśnie takie wybraliśmy. 

• Wymyślamy wiersz związany z tym konkretnym masażem uszu może być w grupach). 
 
14. Pozycja Dennisona 

• Siedząc, krzyżujemy nogi w kostkach, splatamy ręce i przykładamy je do mostka, językiem dotykamy 
podniebienia, zamykamy oczy. 

• Powoli wykonujemy polecenia wydawane przez osobę z pary, wracając po każdym ruchu do pozycji 
            wyjściowej. 
 
15. Pozycja Cooka – poprawia koncentrację, poprawia wymowę, umiejętność słuchania, umiejętność 
dostosowania się do środowiska, ma wpływ na ambicje i poczucie własnej godności. Ćwiczenie to pobudza 
korę mózgową oraz łączy obszar, który odpowiada za nieprecyzyjne ruchy z obszarem ruchów precyzyjnych. 
Dotykając językiem podniebienia pobudza się obie półkule, układ limbiczny i ośrodek uczuć wyższych. 
Ogólnie zwiększa dopływ energii do lewej półkuli. 
Poprawia koncentrację, stabilizację emocjonalną, wycisza stresy. Poprawia samopoczucie, wyrażanie uczuć, 
słuchanie, uczenie się, poczucie własnej wartości, pozwala uniezależnić się od oceny otoczenia. 

• Siedząc na krześle zakładamy nogę na nogę tak, by kostka jednej nogi znajdowała się na kolanie 
drugiej nogi. Ręce układamy jedna na kostce, a druga na palcach stopy. Językiem dotykamy 
podniebienia i zamykamy oczy. 

• Nogi krzyżujemy w kostkach, ręce krzyżujemy na piersiach, dłonie wsuwamy pod pachy , tak by 
wystawały tylko kciuki, językiem dotykamy podniebienia, oczy zamknięte. 

• Jeśli chcemy się zrelaksować to: stopy ustawiamy równolegle o siebie, ręce układamy tak, by stykał 
się palcami, językiem nadal dotykamy podniebienia i nie otwieramy oczu. 

• Jeżeli chcemy nabrać energii, to: otwieramy oczy i wykonujemy kilka wdechów. 



• Druga osoba stara się narysować w powietrzu lub na kartce towarzysza w danej pozycji za pomocą 
pojedynczych kresek. 

• Z pierwszej pozycji zamieniamy się w ptaka – dowolność interpretacji ruchu pozostawiamy 
uczestnikom. 

 
17. Punkty myślenia – dotlenienie mózgu, dotykanie pępka przywraca równowagę i stabilizację całego ciała, 
ułatwia czytanie. 

•  Kciukiem i palcem wskazującym zgodnie z ruchem wskazówek zegara wykonujemy masaż punktów 
położonych poniżej, nieco na zewnątrz początku obojczyka (dwustronnie). Drugą rękę trzymamy na 
pępku. 

 
RUCH ROZWIJAJ ĄCY 
 
1. Poznawanie własnego ciała 
Szczególną uwagę przywiązuje się do stóp, kolan, nóg, bioder – na nich opiera się ciężar ciała. Stanowią one 
naturalny „ łącznik” pomiędzy człowiekiem a podłożem. Poznanie własnego ciała i kontrola nad jego ruchami 
prowadzi do ukształtowania się własnej tożsamości : wyodrębnienia własnego „ja” od otoczenia. 
 
2. Związek jednostki z otoczeniem fizycznym 
Ta kategoria ruchu ma na celu wykształcenie orientacji w przestrzeni, by na tej podstawie mógł się wytworzyć 
związek między człowiekiem i tym, co go otacza. 
Czynności ruchowe w tej kategorii ruchu są ściśle powiązane z poznawaniem własnego ciała i w sesjach 
ruchowych występują równolegle. Zasadnicze ćwiczenia odbywają się np. na podłodze – daje to poczucie 
stabilności, „ugruntowienia”. 
 
 3. Wytworzenie związku z drugim człowiekiem 
Ta kategoria ruchu sprzyja wytworzeniu się zaufania do drugiego człowieka i na tej podstawie budowania 
związku z drugim człowiekiem. 
Zasadniczym celem czynności ruchowych tej kategorii jest zachęcanie uczestników zajęć do nawiązania 
pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami, opartych na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu 
potrzeb partnera oraz na wzajemnym zaufaniu. Do wytworzenia się takiej więzi dochodzi w trakcie zabaw 
ruchowych poprowadzonych metodą ruchu rozwijającego (zabawy te przypominają dziecięce baraszkowanie). 
 
 4. Współdziałanie w grupie 
Tak jak w przypadku poprzedniej kategorii ruchu tak i tutaj czynności ruchowe podzielić można na: ruch „z”, 
„przeciwko”, „razem”. Różnica polega jednak na liczbie uczestników ćwiczeń. W tym przypadku liczba jest 
większa. Ćwiczenia wykonuje się w trójkach, a następnie z całą grupą (więcej niż 3 osoby). 
- w ćwiczeniu ruchowym „z” 2 osoby mogą zajmować się trzecią 
- w ćwiczeniu ruchowym „przeciwko” kilka osób jednocześnie atakuje jedną ( gdy jedna osoba jest silniejsza, 
cięższa niż pozostali) 
- w ćwiczeniu ruchowym ”razem” współdziała kilka osób. 
Celem ćwiczeń ruchowych jest zaangażowanie wszystkich uczestników w aktywność ruchową, we 
współdziałanie ze sobą. 
 
 5. Ruch kreatywny 
Cechami charakterystycznymi tego typu ruchu jest spontaniczność, kreatywność i swoboda. Przykładem tego 
rodzaju ruchu jest taniec. Szczególnie „taniec wyzwolony”, który nie opiera się na ustalonych krokach 
tanecznych, lecz na pełnej swobodzie ruchów. 
Kolejne kategorie ruchu odpowiadają kolejnym etapom zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego. 



W wyniku udziału w sesjach ruchowych prowadzonych metodą Weroniki Sherborne, uczestnicy uzyskują 
zaufanie do samych siebie i do otoczenia oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi. To prowadzi do 
zyskania możliwości twórczego wyrażania siebie. 
 
      
          Opracowała: 
          Małgorzata Zawadzka 


